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 ما ال يتم التفسري إال به 

  حمسن عبد العظيم الشاذلي

اإلسالمية والعربية للبنات  كلية الدراسات    التفسري وعلوم القرآن قسم:

 جامعة األزهر           فرع السادات 

 مجهورية مصر العربية الدولة:               القاهرة املدينة : 

MohsenAl-shazly.33@azhar.edu.eg :الربيد االلكرتوني  

 ملّخص الدراسة

 الصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ، وبعد : احلمد هلل و

حماولة لبيان العنارص التي ال بد من استيفائها عند  -)ما ال يتم التفسري إال به(-فهذا البحث 

 التعرض لتفسري نص قرآين ، وهي كالتايل :

 أوال : عالقة النص بام قبله .

 ثانيا : بيان أحوال النزول .

 الكالم عن املفردات . ثالثا :

 رابعا : بيان األحكام .

 خامسا : بيان وجوه اإلعجاز.

 سادسا : بيان املعنى العام .

 سابعا : بيان ما يستفاد من اآليات . 

أمهية استيفاء كل عنرص من هذه العنارص ، وأثر ذلك عىل التفسري ، فمتى  -باملثال–بينت فيه 

 وافيا .أتى املفرس عليها مجيعا كان تفسريه 

 كلمات مفتاحية : 

 )عنارص ، أمهية العنرص ، مثال (
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 What is not explained Except by him 

Mohsen Abdel-Azim Al-Shazly

 @azhar.edu.eg33shazly.-MohsenAl 

Abstract: 
Praise be to Allah, and may prayers and peace be upon the 

Messenger of God, his family, companions and those who 

support and follow him.  

This research - (what can only be explained by it) - is an 

attempt to clarify the elements that must be fulfilled and met 

when exposed to interpreting the Qur’anic text, which are as 

follows: 

 First: The relationship of the text to what preceded it.  

Secondly: Explaining the conditions of descent. 

 Thirdly: Speaking of vocabulary. 

 Fourthly: Explaining principles and canons. 

 Fifthly: Explaining the faces and features of miracles. 

 Sixthly: Explaining the general meaning. 

 Seventhly: Explaining what can be learned from the 

verses. 

 I showed by giving examples, the importance of fulfilling 

each of these elements, and the effect of that on interpretation, 

When the interpreter came to them all, his explanation was then 

perfect and complete. 

 Key words: (Elements, importance of the element, 

example) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة البحث

إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسرتضيه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا 

 من هيده اهلل فهو املهتدي ، ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا ، وبعد  ومن سيئات أعاملنا ، إنه

 ، وعنارص جزئية جيب استيفاؤهاعند رسمه وتعريفهفإن لكل علم حدودا كلية جيب التزامها 

  عند اخلوض فيه

بينها العلامء يف كتب التفسري وأصوله ، مرسومة وقواعد معلوم ،  له حدوعلم التفسري 

من خاض -عنارص يلزم كذلك وله (، 1مبثوثة يف كتب التفسري وعلوم القرآن )وضوابط خمصوصة 

 استيفاؤها وبياهنا . -فيه

عنارصه والوفاء ، كانت احلاجة إىل التزام  وملا كان التفسري علام ، وكان موضوعه كالم اهلل 

ثم إىل خطأ يف  ،م ربام أدى إىل خلل يف الفهفيه  ، فالتقصري ه بيان عن اهلل عز وجل؛ ألن هبا ماسة

يعود عىل قائله أوال باإلثم والذنب العظيم ، ويعود عىل الناس بالتضليل  ، وذاك بال شك التطبيق

 والزيغ عن رشع اهلل .

وتنوعت أساليبهم ما بني مقل من ، يف التفسري  -منذ القدم–كتابات العلامء  وقد تكاثرت

حتى تكاد تكون الغالبة عىل تفسريه ، –نها ومكثر م  -حتى يكاد ال يذكرها– (2)عنارص التفسري

للمفرس وخطواته؛ ليكون مفتاحا التفسري أن أخصص بحثي هذا للحديث عن عنارص  آثرتف

 عنوان البحث وخطته : ك، املبتدئ

 سبعة مباحثمتهيد ، ومقدمة وجعلته يف ، و( ب)ما ال يتم التفسري إال به ذا البحثعنونت هل

وتكلمت يف ،  وع وخطة البحث وأسباب اختيارهعن أمهية املوض مةاملقدتكلمت يف وخامتة ..  

                                                           

فرس إغفاله وتركه من ضوابط التفسري ( نرش يف العدد الثاين لسنة ( مجعتها يف بحث سابق بعنوان )ما ال يسع امل 1

 من جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ . 2222

 ( سيأيت تعريف العنارص واملراد هبا يف التمهيد بإذن اهلل . 2
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ا ألساليب املفرسين يف ، وذكرت نموذج، واللون املقصود بالبحث هناالتفسري التمهيد عن أقسام

 كالتايل: البحث وهيأتبعته باملباحث السبعة مقصود  تفاسريهم ، وختمته بتعريف كلمة )عنارص( .

 .قة بني اآلياتبيان العال املبحث األول :

 بيان أحوال النزول . املبحث الثاني :

 الكالم عن املفردات . املبحث الثالث :

 بيان األحكام . املبحث الرابع :

 بيان وجوه اإلعجاز. املبحث اخلامس :

 بيان املعنى العام . املبحث السادس :

 بيان ما يستفاد من اآليات . املبحث السابع :

 ذة إمجالية عنه ، وذكرت وجوه أمهيته يف التفسري ، وبينت ذلك بمثال .قدمت لكل منها ببيان نب

 متضمنة أهم نتائج البحث ، وتوصياته . ،ثم كانت اخلامتة 

 أسباب اختيار املوضوع : 

 دفعني الختيار هذا املوضوع عدة أمور ..

هتم عىل هذه اشتملت جل كتابا ى، إذالتأكيد عىل سالمة منهج كثري من املفرسين القدام أوال :

 العنارص ، فكانوا منارات هادية ملن بعدهم .

، وضع عالمات إرشادية ملن أراد اختصار أحد كتب التفاسري التي كتبها السابقون  ثانيا :

 ففي هذه العنارص الغناء ملن يبحث عن معاين القرآن الكريم .

لتمييز األصيل من ،  والكاتبني يف تفسري القرآن -علممن طالب ال-دليل للمبتدئني  ثالثا:

 عنارص التفسري واستيفائه ، ومعرفة غري األصيل منها وعدم تكلف البحث فيه. 

 تظهر فكرة هذا البحث يف نقطتني   إشكالية البحث :

 يف التفسري . -وبيان وجوه أمهيتها-حتديد قيمة هذه العنارص  األوىل:

 يف كتب السابقني . توسيع مفهوم بعضها ، وتناوله ملا مل يتناوله الثانية :
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أن يوفقني للحق، ويلهمني السداد والرشد، ويغفر يل ما وقعت فيه من خطأ  سائال املوىل 

 أو نسيان أو تقصري ، وأن ينفع به قارئه وكاتبه . اللهم آمني .

 د/ حمسن عبد العظيم الشاذيل

 قسم التفسري وعلوم القرآن الكريم –أستاذ مساعد 
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 متهيد

 أقسام التفسري  أوال:

يف كتب التفسري وعلوم القرآن الكرريم ، منهرا  -تتعلق بالتفسري –تشيع مصطلحات عدة 

)التفسري املأثور ، التفسري بالرأي ، التفسري اإلشاري ، التفسري املوضروعي ، التفسرري التحلري  ، 

 تفسري االجتامعي ، التفسري العلمي ... ( التفسري املقارن ، التفسري الفقهي ، ال

ينقسم ف ،وهذه املصطلحات كلها تعرف بأقسام التفسري أو أنواعه ، لكن باعتبارات متنوعة

: إىل ثالثرة أنرواع -باعتبار مصدره أو باعتبار أدواته أو-  باتتبار ررق  الووول إلي   التفسري

فهرو تفسرري القررآن  :  باملرأثور التفسري أما، ري التفسري املأثور ، التفسري بالرأي ، التفسري اإلشا

  .بالقرآن أو بالسنة أو بكالم الصحابة أو التابعني 

وهذا ما قام به اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه املسمى جامع البيان يف تأويل آي القرآن، 

بحر كذلك تفسري ، وهو من أحسن التفاسري باملأثور، و من أفضل الكتب يف هذا النوع من التفسري 

 .وغريها للبغوي ،   معامل التنزيلالعلوم أليب الليث السمرقندي ، و

 فهو تفسري باالجتهاد، أو التفسري دراية . : بالرأي التفسري وأما

أي: مستندا إىل ما جيب االستناد إليه، –وينقسم إىل حممود ومذموم، فإن كان االجتهاد موفقا 

 به حممود ال مذموم،  تفسريفال-والضاللةبعيدا عن اجلهالة 

جيب عىل املفرس برالرأي أن يسرتند إليهرا حترى يكرون  عدة أموروقد ذكر اإلمام الزركيش 

 ، هي :  تفسريه حممودا جائزا

أن يتحرز يف ذلك من نقص املفرس عام حيتاج إليه من إيضاح املعنى ومطابقة املفرس،  أوال :

 تليق بالغرض ، أو أن يكون يف املفرس زيغ عرن املعنرى أن يكون يف ذلك املعنى زيادة ال املفرس، أو

املفرس وعدول عن طريقه حتى يكون غري مناسب له ولو من بعض أنحائه بل جيتهد يف أن يكرون 

 وفقه من مجيع األنحاء . 

 مراعاة الوضع احلقيقي واملجازي  ثانيا :
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 مراعاة التأليف .  ثالثا :

 .                   (1) "يح الوقرررررائع أن يررررروايف برررررني املفرررررردات وتلمررررر رابعاااااا :

مام البيضاوي، و مدارك التنزيل و من كتب التفسري بالرأي اجلائز: أنوار التنزيل و أرسار التأويل لإل

حقائق التأويل للنسفي، و البحر املحيط أليب حيان األندليسر، وروح املعراين يف تفسرري القررآن و

 ا العظيم والسبع املثاين لأللويس ، وغريه

هو تأويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرباب السلوك ف" التفسري اإلشاري:أما و

    أيضررررررا، والتصرررررروف ويمكررررررن اجلمررررررع بينهررررررا وبررررررني الظرررررراهر واملررررررراد

 نهم من أجازه و منهم من منعه،مف -التفسري االشاري -و قد اختلف أهل العلم يف جواز هذا النوع 

حرصها العالمة الزرقاين يف م مل جيزه عىل إطالقه بل اشرتط رشوطا، عىل أن من أجازه من أهل العل

 ط ، هي : ومخسة رش

 أال يتناىف وما يظهر من معنى النظم الكريم  .1

 أال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر  .2

أال يكون تأويال بعيدا سخيفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل وإن اهلل ملرع املحسرنني  .3

 لمة املحسنني مفعوله بجعل كلمة ملع ماضيا وك

 أال يكون له معارض رشعي أو عق   .4

 .                                                                                                      (2. )"أن يكون له شاهد رشعي يؤيده .5

إىل  -ر األسلوب، او باعتباما غلب عىل التفسري أو– (1)الجتاهوقنقسم التفسري باتتبار ا

  .ي ونحوهاوالتفسري االجتامع التفسري الفقهي والتفسري األديب والتفسري العلمي

                                                           

 برن هبرادر الزركيشر )املتروىف : ( للزركيش : بدر الدين حممد بن عبد اهلل171/ 2الربهان يف علوم القران )(  1

م . دار إحياء الكتب العربية عيسى  1957 -هر  1371الطبعة : األوىل ،  -هر( ت: حممد أبو الفضل إبراهيم794

 البابى احللبي ورشكائه

 1991 -1411 الفكر دار –( الطبعة األوىل 55/ 2مناهل العرفان يف علوم القرآن )(  2
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فمنه ا  واالجتاهات يف التفسري هلا اعتبارات، "جاء يف كتاب )فصول يف أصول التفسري( : 

 فمثاًل: للمفسر، ما قكون بالنظر إىل املذهب العقدي

 وابن كثري والشنقيطي. االجتاه السلفي، يمثله: تفسري ابن جرير

 واالجتاه املعتزيل، يمثله: تفسري الزخمرشي.

 واالجتاه األشعري، يمثله: تفسري الرازي.

 ومن أمثلته: ومنها ما قكون بالنظر إىل العلم الذي غلب تلى التفسري،

 أليب عبيدة، ومتثِّل االجتاه اللغوي.« جماز القرآن»للفراء، و« معاين القرآن»كتاب  •

للسمني « الدر املصون»أليب حيان، و « البحر املحيط»للنحاس، و « إعراب القرآن»كتاب  •

 احللبي، ومتثل االجتاه النحوي.

 للطاهر بن عاشور، ومتثل االجتاه البالغي.« التحرير والتنوير»للزخمرشي، و « الكشاف»كتاب  •

ومتثل  ي،للقرطب "اجلامع ألحكام القرآن"وكتاب  للجصاص، "أحكام القرآن"كتاب  •

 .االجتاه الفقهي

 (2) "وهكذا مما جتده مدونًا يف كتب علوم القرآن، أو ما كتب يف موضوع اجتاهات املفرسين

: حتلري  وموضروعي وإمجرايل إىل أربعرة أنرواع ،املفس ر  باتتبار منهجوقنقسم التفسري 

  .اميحادث، فلم تكن هذه االصطالحات معهودة عند العلامء قد وكال التقسيمنيومقارن 

ال تعارض بينها ، وأن حمل البحث هنا هو تتالقى وعىل أن الذي ينبغي التنبيه إليه أن هذه األقسام كلها 

 سرررررم التفسرررررري فيررررره إىل أربعرررررة أنرررررواع:التقسررررريم باعتبرررررار املرررررنهج ، الرررررذي ينق

يقف عند ، فهأو سورة منفرس آيات القرآن كلها أو بعضها وهو الذي يتتبع فيه امل : التحليلي التفسري : أوال

الوجوه: فيذكر ما يتعلق باملعاين اللغوية و  يقف عند كل آية فيحللها من مجيع كل كلمة و لفظة فيفرسها و

                                                                                                                                                          

الطبعة:  -( 34/ 1سليامن بن نارص الطيار صاحب كتاب فصول يف أصول التفسري )( هذا تعبري د مساعد بن  1

 هر دار ابن اجلوزي1423الثانية، 

 ( بترصف يسري34( فصول يف أصول التفسري )ص:  2
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الرتاكيب و يذكر ما ورد يف أسباب النزول و إن وردت آثار وأقوال اإلعرابية و يبني معاين اجلمل و اجلوانب

ع من التفسري السمة البارزة و النوع املهيمن عىل أغلب و يعترب هذا النو، عن السلف يف تفسري اآلية ذكرها

امع اجلمن هذا النوع، فتفسري ابن جرير وابن كثري واملحرر الوجيز والتفاسري إىل زماننا، فأشهر التفاسري كلها 

غريها كلها من هذا القبيل، و كل من يؤلف يف التفسري فإنه العريب و أحكام القرآن البنألحكام للقرطبي و

 .با ينهج األسلوب التحلي غال

؛ واملوضوع لغًة: مررن الروضرع"،  نسبة إىل املوضوع وهو :  املوضوعي التفسري : ثانيا

وهذا املعنى ملحوظ يف التفسري املوضوعي ، ألن املفرس يرتبط بمعنى  وهو جعل اليشء يف مكان ما،

 ه.معني ال يتجاوزه إىل غريه حتى يفرغ من تفسري املوضوع الذي أراد

علرم "اصطالحا عدة تعريفات لعل مرن أدقهرا أنره :  "التفسري املوضوعي"ولقد عرف 

 ( 1)"يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر

عميقة، وربام يمكن القول بأن  االتفسري املوضوعي و إن كان مصطلحا جديدا فإن له جذورو

، و أصرحابه الكررام علريهم مرن اهلل أفضرل  النبري  من عهردنشأة هذا النوع من التفسري ابتدأ 

الرضوان، فقد كان الواحد منهم ربام سأل عن كلمة أشكلت عليه، و هذه الكلمة قد وردت يف عدة 

يزيل يبني و مواضع من القرآن، فتتكون وحدة موضوعية لفكرة تطرأ يف ذهنه يسأل عنها والنبي 

 اإلشكال .

وهو التفسري الذي يقترص فيه املفرس عىل تفسري اآلية مجلة  : اإلمجاالي  التفسري  : ثالثا

 .واحرردة و ال حيللهررا أو يفررك ألفاظهررا لفظررة لفظررة كررام هررو الشررأن بالنسرربة للتفسررري التحلرري 

الذي يفرس فيه املفرس املعاين العامة اإلمجالية ملا يريد تفسريه من معاين "و قيل: التفسري اإلمجايل هو 

 ."يررررررة أو آيررررررات أو يف سررررررورة أو مررررررا إىل ذلرررررركالكلررررررامت الكريمررررررة يف آ

، كفخر الدين الرازي يف تفسريه مفاتح الغيب، "التفسري اجلم  "من املفرسين من استعمل لفظ و

                                                           

هر 1421دار القلم  -(  الطبعة الرابعة 11/  1( مباحث يف التفسري املوضوعي لألستاذ الدكتور مصطفى مسلم ) 1

 م2225 -
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و كررذلك مررن املعررارصين الشرريخ مصررطفى املراغرري حيررث قررال يف مقدمررة تفسررريه يف بيرران 

 هلذه اآلية أو اآليات ليتجىل للقارئ ..املعنى اجلم  لآليات: أتبعنا ذلك بذكر املعنى اجلم "منهجه:

تعاىل يذكر اآلية أو اآليات   اهلل فكان ،(1)منها صورة جمملة حتى إذا جاء التفسري وضح ذلك املجمل 

يف اإليضراح و  يشرع  ثم يرشح املفردات ثم يبرني املعنرى اجلمر  هلرذه اآليرة أو اآليرات قبرل أن 

  .                               اإلمجايللكن الذي اشتهر هو مصطلح التفسري .التفصيل

مجع املفرس ألقوال املفرسين  ": -يف اصطالح أهل الفن -ويراد به : املقارن التفسري  -4

. إذن فهرو "يف آية معينة أو سورة معينة، ثم املوازنة بينها، مع بيان الراجح عنده من هذه األقروال

خراج الراجح من املرجوح. و هذا هرو املفهروم الرذي تفسري يعتمد عىل مجع األقوال التفسريية إل

اشتهر بني أهل العلم، لكن هناك من توسع فأدخل يف التفسري املقارن: املقارنة و املوازنة بني القرآن 

 .و غريه من الكتب الساموية األخرى

 النوع املقصود بالبحث : ثانيا : 

أن هرذا قولنا عني م ، فليس تتعارض وال، هذه التقسيامت تتكامل ال بد من التنبيه أوال أن

، بل قد يكون مأثورا موضوعيا فقهيا ، وقد يكون رأيا بغري ذلك ال يوصفأن باملأثور  تفسري التفسري

مقارنا عقديا ، وهكذا ، وقد بني ذلك التداخل والتقارب صاحب كتاب اجتاهات التفسري يف القرن 

  .( 2)الرابع عرش

نرصف الرذهن إىل حتليرل كلرامت القررآن أطلق )التفسري( ا امتى ملكن إذا كان احلال أنه 

)التفسري( رال يكاد يراد بو التحلي ،وهذا هو صلب التفسري  تفصيليا،الكريم وبيان معاين آياته بيانا 

                                                           

 هر(1371أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف:  .(  1/15( تفسري املراغي:) 1

 1941 -هر  1315الطبعة: األوىل، مطبعة مصطفى البابى احللبي وأوالده بمرص

النارش: طبع  -(  أ. د. فهد بن عبد الرمحن بن سليامن الرومي 22/ 1( اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش ) 2

 5/ 951ت البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد يف اململكة العربية السرعودية بررقم بإذن رئاسة إدارا

 م1951 -هر1427الطبعة: األوىل  - 5/5/1421وتاريخ 
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 نوع آخر إال بالوصف ، فيقال )تفسري موضوعي ، أو تفسري إمجايل ، أو تفسري مقارن( 

 .( كان يف التفسري التحلي 1)بداية عرص التدوين املستقل للتفسريجل ما سبق تأليفه منذ وإذا كان 

جيراب عنهرا كلهرا بالتفسرري التحلري  تكراد أسئلة العامة حول القرآن الكريم  وإذا كانت

  بالسؤال.التي يستهدفها معظم الناس  وعنارصه،

النوع املراد  التفسري التحلي  هو عمدة التفاسري وأشهرها ، ولذلك أيضا فهوإن لذلك كله ف

 بالبحث هنا .

 كتاباتهم:أساليب املفسرقن لبيان معاني القرآن الكرقم يف  ثالثا:

منذ ابتدأ تدوين التفسري التحلي  كعلم مستقل تنوعرت أسراليبهم يف بيران معراين القررآن 

ه كل القرآن ما بني مقل من العنارص ومكثر منها ، وما بني صاحب منهج ملتزم يف تفسري الكريم،

مثرالني ، ولنأخذ عرىل ذلرك الكرالم أصال أو رسم منهجا ومل يلتزمه لنفسه عىل منهج وآخر مل ينص

 يف عدد من التفاسري املتنوعة ،  لتفسري آيتني 

ِذيَن ِمرْن  َيا قوله تعاىل اآلية األوىل :  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل الَّ ِذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ َا الَّ َأهيه

 [153]البقرة:   لُِكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ َقبْ 

 

 

 

                                                           

علاًم قائاًم بنفسه، ووضع التفسري لكل  وذلك ىف أواخر عهد بنى أمية، وأول عهد العباسني ، ... فأصبح التفسري"(  1

تَّب ذلك عىل حسب ترتب املصحف. وتم ذلك عىل أيدى طائفة من العلامء منهم ابن ماجه املتوىف آية من القرآن، ورُ 

هر، وابن أبى 315هر، وأبو بكر بن املنذر النيسابورى املتوىف سنة 312هر، وابن جرير الطربى املتوىف سنة 273سنة 

هر، وأبو بكر برن 425اكم املتوىف سنة هر، واحل319هر، وأبو الشيخ بن حبان املتوىف سنة 327حاتم املتوىف سنة 

( بترصف يسري 124/ 1. انظر : التفسري واملفرسون ) "هر، وغريهم من أئمة هذا الشأن.412مردويه املتوىف سنة 

 واختصار .
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  الكرميةتنوعت أساليب املفسرين يف تناوهلم لتفسري هذه اآلية 

  الطربي: في تفسريف

جاءت عنارص التفسري كام ي  : معنى كلمة )كتب ، الصيام ( ، مفهوم التشربيه ، املرراد ب 

 (،1)الذين من قبلكم( ، عالقة الصوم بالتقوى )

بيان املراد ب التشربيه هنرا ، متعلرق ، وهي : تناوهلا من خالل عدة عنارص لزخمش ري  وا

 (2) التقوى ، املراد باأليام املعدودات ، النسخ .

كانت عنارص التفسري: تعريف الصيام ، حقيقة التشبيه ، إعراب كرام ،   ويف تفسري الرازي

 (3)بيان عالقة الصوم بالتقوى  

، موضع ى )كتب، الصيام( ، إعراب )الكاف، أياما (عنارص : معنالكانت  وتند ابن تطية

 (4التشبيه . )

كانت عنارص التفسري : معنى كتب ، تعريف الصروم ، وجره الشربه ،  ويف تفسري البغ وي 

 .(1)معنى تتقون 

                                                           

قدم له  -ه 312املتويف سنة  -أليب جعفر حممد بن جرير الطربي  -( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن  1

 دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع -خليل امليس ، ضبط وتوثيق وختريج صدقة محيد العطار الشيخ 

( أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي جار  112/ 1( انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) 2

 ره 1427 - بريوت –دار الكتاب العريب  -هر( الطبعة: الثالثة 535اهلل )املتوىف: 

( أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب 53/ 3( انظر : مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ) 3

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  1422 -هر(  الطبعة: الثالثة 121بفخر الدين الرازي  )املتوىف: 

( أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية 249/ 1( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 4

هر دار الكتب  1422 -الطبعة: األوىل  -هر( ت: عبد السالم عبد الشايف حممد 542األندليس املحاريب )املتوىف: 

 بريوت -العلمية 
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عالقة اآلية بام قبلها ، تعريف الصوم وبيان فضله ،  العنارص:كانت  ويف تفس ري الق رر   

 (2) ه التشبيه .إعراب كام، وج

كانت العنارص : مناسبة اآلية ملا قبلها ، لطيفة يف بناء الفعرل  أليب حيان ويف البحر احمل ي  

يف كام كتب ، إعراب )كام( ،  "ما"ال يف الصيام والكاف و "للمجهول ، معاين احلروف  "كتب"

 (3) وجه الشبه ، مفعول تتقون 

تعريف الصيام ، بيان املعنى العام لآليرة ، كانت عنارص التفسري :  ويف تفسري اب ن ك ثري  

 (4)النسخ ، وجه الشبه بني صيامنا وصيام السابقني 

أصل كلمة الصيام ، رس تقديم )عليكم( عرىل الصريام ،   العنارص:جيعل  وو ابب اللب اب  

 وجوه ورود كلمة )كتب( يف القرآن ، وجوه إعراب  )كام كتب( ، املراد بالتشبيه يف اآلية ، العالقة

 (1بني الصوم والتقوى ، وجوه نصب )أياما (   )

                                                                                                                                                          

د احلسني بن مسعود البغوي ( ملحيي السنة، أبو حمم195/ 1تفسري البغوي ) -( معامل التنزيل يف تفسري القرآن  1

 1417الطبعة: الرابعة،  -سليامن مسلم احلرش  -عثامن مجعة ضمريية  -هر( ت: حممد عبد اهلل النمر 512)املتوىف: 

 م دار طيبة للنرش والتوزيع 1997 -هر 

األنصراري  ( أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح272/ 2( تفسري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن ) 2

الطبعرة: الثانيرة،  -هر( حتقيق: أمحد الربدوين وإبرراهيم أطفري 171اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: 

 القاهرة -دار الكتب املرصية  -م 1914 -هر 1354

( أبو حيان حممد بن يوسف بن ع  بن يوسف بن حيان أثري الدين 177/ 2( البحر املحيط يف التفسري أليب حيان ) 3

 هر 1422بريوت  -دار الفكر  طبعة –هر( ت: صدقي حممد مجيل 745ألندليس )املتوىف: ا

( )ابن كثري( أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي ثم 497/ 1( تفسري القرآن العظيم البن كثري ) 4

دار الكتب العلمية،  هر: 1419 -الطبعة: األوىل  -هر( ت: حممد حسني شمس الدين 774الدمشقي )املتوىف: 

 بريوت -منشورات حممد ع  بيضون 
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: افتتاح اآلية بالنداء ، تعريف التالية العنارص فتناوهلا من خالل  أما يف التحرقر والتنوقر

 (2) الصيام، النسخ ، وجه الشبه ، العالقة بني الصوم والتقوى .

ُقوا اهللََّ َوَأْصلُِحوا َيْسَأُلوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل ُقِل ا  اآلية الثانية : قوله  ُسوِل َفاتَّ أْلَْنَفاُل هللَِِّ َوالرَّ

  َذاَت َبْينُِكْم َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي 

تناوهلا الطربي من خالل هذه العنارص: تعريف األنفال والفرق بينها وبني الغنيمة ، معنى 

وأصلحوا ذات )واردة فيها ، منسوخة أم حمكمة ، املراد بقوله تعاىل السؤال، سبب النزول، القراءة ال

 ( 3).  (بينكم

أحوال النزول )مكية أو مدنية ، وسبب نزوهلا،  وكانت العناور تند الزخمشري :

القراءات(، لطيفة يف اجلمع بني لفظ اجلاللة والرسول ، معنى ذات بينكم ، ورس التعبري عن الروابط 

 (  .4ب)ذات البني( )

تعريف األنفال وبيان املراد هبا ، وبيان حقيقة السؤال  ،الرازي تن زمان النزول وتكلم

، املعنى العام لآلية ( وأصلحوا ذات بينكم)وما يتعلق به يف اآلية ، منسوخة أم حمكمة ، املراد بقوله 

(5.  ) 

 

                                                                                                                                                          

( أبو حفص رساج الدين عمر بن ع  بن عادل احلنب  النعامين 252/ 3( اللباب يف علوم الكتاب البن عادل ) 1

م: دار 1995-هر  1419الطبعة: األوىل،  -هر( ت: عادل أمحد عبد املوجود وع  حممد معوض 775)املتوىف: 

 بريوت / لبنان -مية الكتب العل

/ 2البن عاشرور ) "حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»( التحرير والتنوير  2

هر( النارش : الدار التونسية للنرش 1393( حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف : 154

 هر 1954: النرش سنة -تونس –

 (355 -312/ 13( تفسري  الطربي جامع البيان يف تأويل القرآن  ) 3

 (193/ 2( تفسري الزخمرشي ) 4

 (447/ 15( تفسري الرازي ) 5
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 اآليرة،يف معنى السؤال واملراد به  النفل،تعريف  ،الن زول  مبابث وتناول ابن تطية

 (1)( بينكمذات  اهلل،معنى )واتقوا  تقسيمها،حكم الغنائم وكيفية 

 (2أحوال النزول )مدنية، وسبب نزوهلا(، منسوخة أم حمكمة)عىل  اقتصر البغويو

وسربب ، ال، واملرراد بالسرؤورس تسرميتها كرذلك ،معنرى الغنرائمالبيضاوي عن  تكلمو

 (  3)النزول

 (  . 4، تعريف األنفال ، أحكام تتعلق باألنفال) مانهوز سبب النزول وتند القرر  :

، منسروخة أم القرراءات، املرراد بالنفرل:  مع زيرادة (1)وابن كثري (5أيب حيان)عند كذا و

 حمكمة، تعريف البني ، رس الرتتيب بني التقوى وإصالح ذات البني وطاعة اهلل ورسوله.

لها ، ومعاين املفرردات ، والرربط برني عالقة السورة بام قبإال ببيان  ومل حيفل البقاتي

 (   7أجزاء اآلية . )

: سبب النزول ، حقيقة السؤال ، رس التعبري  وأخريا تند ابن تاشور كانت العناور

بالفعل املضارع يسألونك ، تعريف األنفال ،كيفية تقسيمها ،  منسروخة ام حمكمرة ، العالقرة برني 

                                                           

 (491/ 2( تفسري ابن عطية ) 1

 (323/ 3طيبة ) -( تفسري البغوي  2

د اهلل بن عمر بن حممد (  نارص الدين أبو سعيد عب312/ 2( تفسري البيضاوي أنوار التنزيل وأرسار التأويل ) 3

دار إحياء  -هر  1415 -الطبعة: األوىل  -هر( ت: حممد عبد الرمحن املرعش 155الشريازي البيضاوي )املتوىف: 

 بريوت -الرتاث العريب 

 (312/ 7( تفسري القرطبي ) 4

 (217/ 5( البحر املحيط يف التفسري ) 5

 (5/ 4( تفسري ابن كثري  ) 1

( إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن ع  بن أيب بكر 217/ 5سب اآليات والسور  للبقاعي )( نظم الدرر يف تنا 7

 هر( ط: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة .555البقاعي )املتوىف: 
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رس تقديم األمر بالتقوى عىل ما بعده ، تعريف اإلصالح،  احلديث عن األنفال وبني األوامر بعدها ،

 (1وذات)

 ض السريع وقفات : ولنا مع هذا العر

 خمتلفة.بل هم من أزمنة متباعدة وعصور  واحد،أن هؤالء املفرسين ليسوا من زمان  األوىل:

خر آلفبعضها باملأثور وا التفسري،وان أن هذه التفاسري ليست من لون واحد من أل الثاني ة: 

 لغوي.وبعضها فقهي وآخر  بالرأي،

هي يف جمموعها متثل غالب  العنارص التي جاءت يف تفسري اآليتني الكريمتنيأن هذه  الثالثة:

 التفسري.عنارص 

يف أن هذه العنارص التي اشتمل عليها جمموع هذه التفاسري ليست عىل ترتيب واحد  الرابعة:

 مجيعها.

 تفاسريهم،ني ينسحب غالبا عىل مناهج هؤالء املفرسين يف أن ما يف هذين املثال اخلامسة:

 منهم.ويتفاوتون فيام بينهم يف االستطرادات الفرعية للعنارص التي هيتم هبا كل 

لتي يرتم هبرا أن نذكر عنارص التفسري ا -أخذا من جمموع هذه التفاسري–يمكن  السادس ة: 

 ، وهي كالتايل :ذه العنارصنها إىل بيان وحتليل ه؛ لننطلق متفسري اآلية الكريمة

  بغريهاعالقة اآلية  .1

 الكريمة.بيان معاين املفردات يف اآلية  .2

 إحكام.ية الكريمة وما فيها من نسخ أو قة باآلبيان األحكام املتعل .3

 الكريمة.ذكر اللطائف القرآنية ووجوه اإلعجاز يف اآلية  .4

 الكريمة.بيان املعنى العام لآلية  .5

 نزوهلا(.وزمان  اآلية،نزول بيان أحوال النزول )سبب  .1

                                                           

 (245/ 9( التحرير والتنوير ) 1
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  إليه.بيان ما ترشد  .7

أمهية احلديث عن كل عنرص مرن هرذه العنرارص يف تفسرري  عن-اهللبإذن –وسيأيت احلديث 

 ذلك.ورضب أمثلة عىل  الكريم،النص القرآين 

  أمور:أنه ينبغي التنبيه هنا على عدة على 

إذ –كسبب النزول مثال  فيه،ه ليس له حمل أن بعض هذه العنارص قد ال يذكر يف التفسري ألن األول:

 األحكام.وكاألحكام، إذ ليست كلها كذلك مشتملة عىل  ،-سببليس كل آيات القرآن ذات 

ومرا سرواها مرن  التفسرري،يتم هبرا  جامعة،لعنارص  وينأن هذه العنارص تعد عنا الثاني:

 عنه.وإما يمكن االستغناء  فيها،العنارص إما داخل 

 مرن-وغريهمكالطربي والرازي والقرطبي –نراه عند الكثري من املفرسين  أن ما الثال ث: 

يف  سوى تنويعال يعد  فيها،استطراد يف رشح اآلية، وإسهاب يف نقل املعاين، ونقل خالف السابقني 

 فيه.عرض هذا العنرص وتوسع 

 تعريف العنصررابعا : 

رررر رر بفتح الّصاد وضرّمها ررر أصرل ( أّن العنَصُر1) يفيدنا النظر يف معجامتنا العربية      

احلسب، ويستعمل بمعنى الداهية، وبمعنى اهلّمة واحلاجة، وبمعنرى امللجرأ. والعنرارص ررر عنرد 

 القدماءرر أربعة، وهي: النّار واهلواء واملاء والرّتاب.    

                                                           

هر( املحقق: حممد 372، ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 3/212ينظر: هتذيب اللغة  1)

( ملحمد 4/111، ولسان العرب)   م2221 األوىل،: الطبعة - بريوت –النارش: دار إحياء الرتاث العريب  -عوض 

 -الطبعة: الثالثة  -هر( 711بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإلفريقى )املتوىف: 

( ملجد الدين أبرو طراهر حممرد برن يعقروب 441س املحيط )ص: لقامووا ، بريوت –هر  : دار صادر  1414

برإرشاف: حممرد نعريم  -هر( حتقيق: مكترب حتقيرق الررتاث يف مؤسسرة الرسرالة 517الفريوزآبادى )املتوىف: 

، وتاج  م 2225 - هر 1421 الثامنة،: الطبعة لبنان –النارش: مؤسسة الرسالة للطباعة ، بريوت  -العرقُسويس 

(  ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، 13/152اهر القاموس )العروس من جو

بيدي )املتوىف:  ( 2/131النارش: دار اهلداية ، واملعجم الوسيط )  -هر( املحقق: جمموعة من املحققني 1225الزَّ

 جممع اللغة العربية بالقاهرة
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، وتفتُح الصاُد: األصُل، واحلََسُب "ويف  ."الُعنرُْصُ

 اللغة.ز بني الناس عىل أساس اللون أو العرق أو وهي التميي عنرصية:ومنه كلمة 

رر فاملقصود قريب مما  "عنارص البحث"وأضفناها إىل البحث:  "عنرص"فإذا مجعنا كلمة 

 قصدوه بالعنارص األربعة التي تتصل بمعنى األصل، واملقصود هنا: )بسائطه التي يرتكب منهرا(

عنرص من العنارص األربعة خيتص بفوائرد  (، وعنارص البحث مثل العنارص األربعة يف أن )كل1)

(، 2ليست لغريه، وكل منها رضورّي يف الوجود ويف الرتكيب؛ فلكل فضريلة يف مقامره وحالره()

؛ فلواله مل توجد احلياة "عنرص احلياة"وبالعنارص يتكون البحث ويتشكل؛ ولذلك )يسّمون اهلواء 

 (.   3احليوانّية وال النّباتّية عىل هذه األرض( )

 عنارص املوضوع أو البحث : أجزاؤه التي يشد إليها ، وتقوم عليها فكرته العامةف

 عنارص اخلطبة املقدمة واملوضوع واخلتام و

 وعنارص الكالم االسم والفعل واحلرف 

 ي  نعرضها يف مباحث بعد قليل ، وعنارص التفسري التحل

 يف البحث هنا إنام هرو رؤيرة لكن قبل الرشوع البد من التنبيه عىل أن ترتيب هذه العنارص

وليس إعالنا أن هذا الرتتيب هو الرتتيب األمثل يف التفسري ؛ ذلك أن وجودها أصال يف  الباحث،

 كتب األقدمني ليس عىل ترتيب واحد .

 :  ودونك املباحث 

                                                                                                                                                          

 عبد القادر / حممد النجار( النارش: دار الدعوة)إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد 

 .1/33أنوار التنزيل وأرسار التأويل للبيضاوي  1)

( نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري )املتوىف: 225/ 3غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري)  2)

 . بريوت –هر دار الكتب العلميه  1411 -الطبعة: األوىل  -هر( ت: الشيخ زكريا عمريات 552

( حممد رشيد بن ع  رضا بن حممد شمس الدين بن حممد هباء الدين بن منال 5/429تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( )  3)

 م 1992سنة النرش:  -هر( النارش: اهليئة املرصية العامة للكتاب 1354ع  خليفة القلموين احلسيني )املتوىف: 
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 عالقة النص بغريهبيان 

 :ل  وور تدةو

بعضهم يسميه )وجه اتصال( كالواحدي و قبل ،النص مبا  تالقة-أشهرهاوهو –أوهلا  

وبعضهم يدعونه )وجه ارتباط( كالزخمرشي  وغريهم،وابن فورك وايب حيان والطاهر ابن عاشور 

واآللويس، وآخرون يسمونه )وجه املناسبة( كاجلرجاين يف درج  التسهيل،يف الكشاف وابن جزي يف 

  البيضاوي.واخلفاجي يف حاشيته عىل  اب،اللبوابن عادل يف  التأويل،الدرر، والغرناطي يف مالك 

الذي أطلقره عليره فأيا كان االسم  لذا؛، التسمية وليس تضادا بني املفرسينوهذا تنوع يف 

، رغم ما قد ص املفرس متعلق بام قبله بوجه ماوهو بيان أن الن فقط،، فاملراد واحد سادتنا املفرسون

أو  سرورة،سواء كان النص املفرس آية يف  الزمان، يكون بينهام من اختالف يف املوضوع أو تباعد يف

  مستقلة.سورة 

كرام يفعرل ذلرك  ثانيها : ذكر ما قواف  معناه يف م وارن أخ رم م ن الق رآن الك رقم ،     

 احلافظ ابن كثري كثريا يف تفسريه .

، كام دأب عىل ذلك البيضاوي  ثالثها : دفع ما قتوهم من تعارض بين  وبني آقات أخرم

  . يف تفسريه

)عالقة اآليات أعني-ومن يطالع التفاسري يرى أن كثريا من املفرسين يقترص يف التطبيق هنا  

 وهذا قد خيل كثريا بالتفسري ،  ،عىل القسم األول فقط  -ببعضها(

جتد آية أخرى تنادي بحكم آخر يتعارض مع  -حني حتاول تفسري حكم رشعي يف آية–فربام 

ويف هذه احلالة إما أن حيكم املفرس بالنسخ بني اآليتني ، أو جيمع بينهام احلكم الذي حتمله هذه اآلية، 

 . -وهو األسلم واألوىل–

يتعارض مع ظاهر آية أخرى يف مكران آخرر يف  -حمل التفسري–وربام جتد ظاهر هذه اآلية 

 القرآن الكريم ، وهو املعروف ب)موهم االختالف والتناقض(
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من الكالم عنه حتى يتم  اآليات ببعضها( فالبد للمفرس عمل املفرس هنا داخل حتت )عالقةو

 له يف اآلية استقامة معناها وتناسقه مع معاين اآليات األخر.

  التفسري:أهمية هذا العنصر يف 

 من عدة وجوه:وتربز أمهية هذا العنرص 

 :وهو )اإلعجاز بالتناسب(إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم  أوال :

وتباعرد الرزمن برني نرزول  ،موضروعاتهوتعددت  أساليبه،لكتاب تنوعت حيث إن هذا ا

 ، وخاطب كل الناس عىل ما بينهم من اختالف،أجزائه

واختالفا بني  تناقضا-الغالبيف –ومتى وجد أحد هذه األمور يف كتاب برش فإنك جتد فيه 

  .بعض أجزائه

ع ذلرك مل يسرلم فقرط مرن أما القرآن الكريم فقد اجتمعت فيه كل هذه األمور وغريها وم

اأْلَْصرُل يِف آِي " عاشور:يقول العالمة ابن  موضوعاته،بل ترابطت أجزاؤه وتناسبت  التناقض،

 َأَسالِيِب اْلُقْرآِن َأْن َيُكوَن َبني اآْلَية َواَل حقتها َتنَاُسٌب يِف اْلَغَرِض َأْو يِف ااِلْنتَِقاِل ِمنُْه َأْو َنْحُو َذلَِك ِمنْ 

فارجع البرص هل ترى من فطور بني أجزائه ؟!! ثم ارجع البرص كرتني  (1) "امْلُنْتَظِِم امْلُتَِّصلِ  اْلَكاَلمِ 

 ينقلب إليك البرص خاسئا وهو حسري .

 وسروره،وإن تعرددت أجرزاؤه  واحاد  ثانيًا / بيان أن القارآن الكاريم اتاا     

، وأن نقله إلينا ثم بيانه لنا رآن إالليس له عمل يف الق وأن النبي  وأهدافه،وتنوعت موضوعاته 

مل يزيدوا يف القرآن حرفا وال نقصوا منه ، وال بدلوا فيه ، ومن ثم فال اختالف  الصحابة الكرام 

أو تنافر بني سوره وآياته ، بل ينتقل القارئ بينها يف سهولة ويرس ، دون أدنى شعور براختالف أو 

 [.52]النساء:  { َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهللَِّ}اضطراب 

ثالثا / التأايد على أن ترتيب القرآن الكاريم   املحاحه هاو األالا  ال     

، ومن ثم حيرم عىل املسلم أن يقرأ القرآن برتتيب غري هذا الرتتيرب ، ألنره هبرذا  ترتيب النزول

                                                           

 (79/ 1ير والتنوير )(  التحر 1
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يقول الشيخ حممرد عبرد اهلل دراز عرن سرور   الرتتيب فقط تتالحم أجزاؤه وتتصل سوره وآياته ،

... إن كانت بعد تنزيلها مجعت عن تفريق فلقد كانت يف تنزيلها مفرقة عن مجع، كمثل  "القرآن : 

بنيان كان قائاًم عىل قواعده فلام أريد نقله بصورته إىل غري مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته، ثرم 

شرد يم، وإذا البنيان قد عاد مرصوًصا عرفت مكاهنا املرقوفرق أنقاًضا فلم تلبث كل لبنة من أن 

 (1) "بعضه بعًضا كهيئته أول مرة

(، وأن هرذه 2) رابعا / التأايد على حمورية القارآن الكاريم حاول أهدا اه    

األهداف تتكامل ويقوي بعضها بعضا، والقرآن الكريم ال خيرج يف سوره وآياته عن هذه األهداف 

 .ليها وما يتعلق هبا ويؤدي إ

   الفهم الححيح للنص القرآني؛ (3)خامسا / التأايد على أهمية )السياق(

 واملعاين اإلضافية التي يفيدها ترتيب آي القرآن وسوره، واالنطالق يف التفسري منه.

إىل قسرمني ، ، وتقسريمه  بني اآليات( العالقةمفهوم عنرص ) ومما سبق يمكننا إدراك سعة

يف أكثر –سواء كانت متجاورة يف سورة واحدة ، أو متباعدة  قات املتوافقة ،األول : العالقة بني اآل

                                                           

 عبد:أحاديثه وخرج به اعتنى –( د. حممد عبد اهلل دراز 195،  194( النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن )ص:  1

 .  هر 1421 الثانية الطبعة – والنرش للطبع طيبة دار طبعة الدخاخني احلميد

رس إغفاله وتركه من ضوابط وأسس التفسري( ( فصلت القول يف أهداف القرآن الكريم يف بحثي )ما ال يسع املف 2

 م . 2219نرش يف العدد الثاين من جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات بكفر الشيخ 

( السياق : هو البيئة اللغوية أو غري اللغوية التي حتيط باخلطاب وتكشف معناه. وأعني بالبيئة اللغوية :ما صاحب  3

ة حتدد معناها واملراد هبرا ، ومرن هرذه املعطيرات : النحرو ، والرصرف ، والبالغرة ، الكلمة من معطيات ظاهر

واألسلوب.، أما البيئة غري اللغوية :  فأعني هبا العنارص غري اللغوية التي يكون هلا دخل كبري يف حتديد املعنى، بل 

عالقات وما حييط بالكالم من هي جزء من معنى الكالم وذلك كشخصية املتكلم وشخصية املخاطب وما بينهام من 

( نرش يف املجلد  45مالبسات وظروف ذات صلة به . من بحث للمؤلف بعنوان )نظرات يف علم املناسبات ص:

  2212الثاين ملجلة كلية اآلداب جامعة دمياط . العدد الثاين يوليو 
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التري يروهم ظاهرهرا  ، القس م الث اني : العالق ة ب ني اآلق ات     لكنها يف معنى واحرد  -من سورة

 التعارض .

 أمثلة للعالقات يف القسم األول أوال : 

 :املدنية كية  والبقرة )امللعالقة بني سورتي  الفاحتة )امثال أول : 

قال بعرض األئمرة: تضرمنت سرورة  "جاء يف )أرسار ترتيب القرآن( للعالمة الكرماين : 

الفاحتة: اإلقرار بالربوبية، وااللتجاء إليها يف دين اإلسالم، والصيانة عن دين اليهود والنصرارى، 

 (1) "وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين

َذلَِك الكِتاُب ال ريَب فيِه( فإنه إشارة إىل الرصاط وقال بعضهم: افتتحت البقرة بقوله: )َأمَل "

هِدنا الرِصاَط امُلستَقيم( فإهنم ملا سألوا اهلل اهلداية إىل الرصاط املستقيم ااملستقيم يف قوله يف الفاحتة: )

 قيل هلم: ذلك الرصاط الذي سألتهم اهلداية إليه، ... 

طلبوا اهلدى، قال: قد أعطيتكم ما طلبتم: هذا ووجه ثالث : أن اهلل تعاىل ملا ذكر أن احلامدين 

 الكتاب هدى لكم فاتبعوه، وقد اهتديتم إىل الرصاط املستقيم املطلوب املسئول .

ووجه آخر: أنه ذكر يف أوائل هذه السورة الطوائف الثالث الذين ذكرهم يف الفاحتة: فذكر 

الضاللة باهلدى، وهم الضالون،  الذين عىل هدى من رهبم، )الذين أنعمت عليهم(، والذين اشرتوا

 (2. ) "والذين باءوا بغضب من اهلل، وهم املغضوب عليهم

  لعالقة بني اآلقاتمن ا: مثال ثان

 من وإذ غدوت تعاىل  قوله من أحد غزوة أحداث بيان يف جاءت آيات عمران آل سورة يف

   ...عليم سميع واهلل للقتال مقاعد املؤمنني تبوئ أهلك

                                                           

 القاهرة –النارش : دار االعتصام  -( لعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي 1/  1) -( أرسار ترتيب القرآن  1

 لقادر أمحد عطا دون تاريخ ا عبد:  حتقيق-

 ( بترصف يسري .2/  1) -( أرسار ترتيب القرآن  2
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 الربرا أضرعاًفا ترأكلوا ال آمنوا الذين أهيا يا  : تعاىل قوله الغزوة عن احلديث اءأثن يف ثم

 .  تفلحون  لعلكم اهلل واتقوا مضاعفة

 آيرة عىل التعقيب يف آيات سبع بعد منها والعرب العظات وأخذ أحداث الغزوة إىل عودة ثم

 بيان املكذبني ، هذا عاقبة انك كيف فانظروا األرض يف فسريوا سنن قبلكم خلت من قد   :الربا

 إن يمسسكم مؤمنني، كنتم إن األعلون وأنتم حتزنوا وال هتنوا وال للمتقني، وموعظة للناس وهدى

 منكم ويتخذ الذين آمنوا اهلل وليعلم الناس بني نداوهلا األيام وتلك مثله قرح القوم مس فقد قرح

  الظاملني  حيب ال واهلل شهداء

 غزوة، وبني آيات أحداث رسد يف اآليات بني املناسبة وجه ويستبعد القارئ يستغرب وقد

  . الربا أكل عن النهي يف

 روى فقد بالربا، التعامل سببها كان حادثة األصريم أن ندرك النزول، أسباب إىل وبالرجوع

 تىح يسلم أن فكره اجلاهلية، ربا يف له كان  وق  بن عمرو أن هريرة أيب عن سننه يف داود أبو

 أين :قال بأحد،  :قالوا ؟ فالن أين : بأحد قال : قالوا عمي؟ بنو أين  فقال أحد يوم فجاء يأخذه،

 يا عنا إليك :قالوا املسلمون، رآه فلام قبلهم، ثم توجه فرسه وركب ألمته فلبس .بأحد :قالوا ؟ فالن

 فقال ،  معاذ بن دسع فجاء جرحًيا أهله إىل فحمل حتى جرح، فقاتل آمنت، قد إين :قال عمرو،

 عرز وجرل هلل غضرًبا برل :فقرال عز وجل؟ هلل غضًبا أم ؟ هلم غضبا أو لقومك سليه محية  :ألخته

  ،  (1) صالة عز وجل هلل صىل وما اجلنة، فدخل فامت ، ورسوله 

الساموات  عرضها وجنة واالستغفار التوبة عىل باملسارعة الربا آية عىل جاء التعقيب ولذلك

 فرإن ..بحسرن األخرالق املتصرفني والرضاء الرساء يف أمواهلم املنفقني للمتقني عدتأ واألرض

 وال باألموال ويبخلون عىل املوبقات يرصون فهم ..الصفات تلك بعكس يتصفون بالربا املتعاملني

                                                           

وجل  ( كتاب اجلهاد باب فيمن يسلم ويقتل مكانه يف سبيل اهلل عز 24/ 2( حديث حسن . انظر : سنن أيب داوود)  1

هر( املحقق: 275ِجْستاين )املتوىف: ري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ بش سليامن بن األشعث بن إسحاق بن -.  

 .بريوت –النارش: املكتبة العرصية، صيدا  -حممد حميي الدين عبد احلميد 
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 أسروأ مرن املرابني أخالق فإن املعصية، ويرصون عىل عليهم والتشديد املحاسبة من أحًدا يعفون

 يف إخوانه ومشاركة اإلسالم يف )األصريم( دخول حالت دون األخالق وتلك .وأصلبها األخالق

 .كان ما شأنه من فكان أحد غزوة أن جاءت إىل اهلل، سبيل يف اجلهاد

 اآليرات التري برني فوضرعت أحرد، غزوة يف وقعت التي األحداث مجلة من فاحلادثة إذن

  . منها املستقاة والدروس وعربها الغزوة عن تتحدث

وليس معنى وجود العالقة بني السورتني أو بني اآليتني أهنا تظهر لكل واحد ، كام ليس معنى 

خفائها عىل بعضهم أهنا غري موجودة ، فقد ختفى عىل بعض الناس وتظهر لبعض ، وذلك فضل اهلل 

 يؤتيه من يشاء ، 

أجزاء القرآن  فاملطلوب من املفرس أن يبحث عنها دون تكلف أو تعسف ؛ حتى يظهر ترابط

 الكريم ، بام يؤكد إعجازه من هذا الوجه .

 يف القسم الثاني :  عالقة بني اآليات(ال)حديث عن أمثلة للثانيا : 

 :  مثال أول

ْهِر احْلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرٌِي َوَصدٌّ َعْن  }يف َقْوله َتَعاىَل :  - َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّ

ِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَْد اهللَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكرَبُ ِمنْ َسبِيِل ا
 {اْلَقْتِل  هللَِّ َوُكْفٌر بِِه َوامْلَْسِجِد احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهلِ

َا َثابَِترٌة ؛ أِلَنَّ "قال ابن العريب :  لُِف َأهنَّ  اْخَتَلَف النَّاُس يِف َنْسِخ َهِذِه اآْلَيِة ؛ َفَكاَن َعَطاٌء حَيْ

َفاٍق . ٌة يِف اأْلَْزِمنَِة َوَهَذا َخاصٌّ ؛ َواْلَعامه اَل ُينَْسُخ بِاخْلَاصِّ بِاتِّ تِي َبْعَدَها َعامَّ  اآْلَياِت الَّ

ْهِريه : َنَسَخَها َقْوله َتعَ   : ِهَي َمنُْسوَخٌة ؛ َواْختََلُفوا يِف النَّاِسِخ ؛ َفَقاَل الزه
ِ
 اىَل :َوَقاَل َساِئُر اْلُعَلاَمء

ًة  } ًة َكاَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكافَّ كنَِي َكافَّ ُه : َنَسَخْتَها :  {َوَقاتُِلوا املرُْْشِ ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن بَِاهللَِّ  }َوَقاَل َغرْيُ َقاتُِلوا الَّ

ُه : َنَسَخَها  {َواَل بِاْلَيْوِم اآْلِخِر  ْهرِ  َغْزُو النَّبِيِّ  }َوَقاَل َغرْيُ احْلََراِم َوإِْغَزاُؤُه َأَبا َعاِمٍر إىَل  َثِقيًفا يِف الشَّ

ْهِر احْلََراِم   ؛ َوَهِذِه َأْخَباٌر َضِعيَفٌة . {َأْوَطاَس يِف الشَّ
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َة فِيِه ؛ أِلَنَّ  ْضَواِن َعىَل اْلِقَتاِل يِف ِذي اْلِقْعَدِة ، َوَهَذا اَل ُحجَّ ُه : َنَسَخْتَها َبْيَعُة الرِّ  النَّبِيَّ َوَقاَل َغرْيُ

ُْم َعاِزُموَن َعىَل َحْربِِه ، َفَباَيعَ َص  َة ، َوَأهنَّ َم َبَلَغُه َأنَّ ُعْثاَمَن ُقتَِل بَِمكَّ َعىَل َدْفِعِهْم اَل َعرىَل  ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

. 
ِ
 ااِلْبتَِداء

ُقوَن : َنَسَخَها َقْوله َتَعاىَل :  ركنَِي َحْيرُث َفإَِذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر  }َوَقاَل امْلَُحقِّ احْلُُرُم َفراْقُتُلوا املرُْْشِ

َعْل ُحْرَمًة إالَّ لَِزَماِن التَّْسِيرِي . {َوَجْدمُتُوُهْم   َيْعنِي َأْشُهَر التَّْسِيرِي ، َفَلْم جَيْ

كنَِي ِحنَي َأْعَظُموا َعىَل النَّبِيِّ  ِحيُح َأنَّ َهِذهِ اآْلَيَة َردٌّ َعىَل املرُْْشِ ْهِر اْلِقَتا َوالصَّ اَمَيَة يِف الشَّ َل َواحْلِ

َأْكرَبُ ِعنَْد اهللَِّ  َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ َوُكْفٌر بِِه َواملَْْسِجِد احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنْهُ  }احْلََراِم ؛ َفَقاَل اهللَُّ َتَعاىَل : 

ْهِر احْلََراِم َأَش  {َواْلِفْتنَُة  َ َوِهَي اْلُكْفُر يِف الشَّ رْهِر احْلَرَراِم َتَعرنيَّ ُه يِف الشَّ ده ِمْن اْلَقْتِل ؛ َفإَِذا َفَعْلُتْم َذلَِك ُكلَّ

 (1) "ِقَتاُلُكْم فِيهِ 

  والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم   ويف قوله  -

دء اإلسالم وأنه منسوخ مل خيتلف السلف يف أن ذلك كان حد الزانية يف ب "قال أبو بكر اجلصاص :  

)والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم  تعاىل ولهبإسناده حديثا عن ابن عباس يف قثم ساق  "غري ثابت احلكم 

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.. إىل قوله تعاىل ... سبيال( قال وقال يف املطلقات )ال خترجوهن من بيوهتن 

ل هذه اآليات قبل أن تنزل سورة النور يف اجللد نسختها هذه اآلية وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة( قا

 الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهام مائة جلدة. 

فالكالم عن النسخ يف اآلية إنام هو يف باطنه كالم عن عالقة هذه اآلية باآليات التي تنادي 

 بحكم آخر غري املوجود يف اآلية .

 

 

                                                           

( القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب املعافري االشبي  املالكي 292/ 1( أحكام القرآن البن العريب ) 1

النارش: دار الكتب العلمية،  -راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا -ر(ه543)املتوىف: 

 م 2223 - هر 1424 الثالثة،: الطبعة -لبنان –بريوت 
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 مثال آخر : 

َتاَب ِمنُْه آَياٌت حُمَْكراَمٌت ُهرنَّ ُأمه اْلكَِتراِب   يف قوله  -
ِذي َأْنَزَل َعَلْيَك اْلكِ ُهَو الَّ

 [7]آل عمران:   َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت 

وقد دلت هذه اآلية عىل أّن من القرآن حمكاًم ومتشاهبًا ، ودلت "قال العالمة ابن عاشور : 

تلك آيات  ( وقال : 1:  هود) كتاب أحكمت آياته قال آيات أخر عىل أّن القرآن كلَّه حمكم ، 

( واملراد أّنه أحكم وأتقَن يف بالغته ، كام دلت آيات عىل أّن القرآن كّله 1)يونس :   الكتاب احلكيم 

( واملعنى أّنه تشابه يف 23:  )الزمر  اهللَُّ نّزل أحسن احلديث كتابًا متشاهبًا  متشابه ، قال تعاىل : 

فال   ولو كان من عند غري اهلل لَوجدوا فيه اختالفًا كثريًا  سن والبالغة واحلقّية ، وهو معنَى : احل

حكام والتشابه يف مواضعها ، بحسب مرا تقتضريه هذه اآليات : الختالف املراد باألتعارض بني 

 ( .1) "املقامات 

  هذا يوم ال ينطقون وال يؤذن هلم فيعتذرون  ويف قوله تعاىل  -

واعلم أنه ال تعارض بني هذه اآلية وبني اآليات التي جاء فيها ما يقيض أهنم "قال أيضا : 

قالوا ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني فاعرتفنا بذنوبنا فهل إىل خروج  يعتذرون نحو قوله تعاىل : 

 ( ألن وقت انتفاء نطقهم يوم الفصل .11:  غافر)  من سبيل 

فذلك رصاخهم يف جهنم بعد انقضاء يوم  (  يف قوله : ) ربنا أمتنا اثنتنيوأما نطقهم املحكي 

 ( .2) " الفصل

 وبذا تظهر قوة الرتابط بني اآليات القرآنية ، املتجاورة واملتباعدة عىل حد سواء .

                                                           

 (151/ 3( التحرير والتنوير ) 1

 (442/ 29املصدر السابق)(  2
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 أحوال النزولبيان واعتبار 

وأعني هبا كل ما  ل نزول النص( ،ثاين ما ينبغي أن يلتفت إليه املفرس ويتحدث عنه هو )أحوا

واإلجابة عن الثالثة يكون بالكالم عن املباحث التي  ، ملاذا ومتى وكيف نزل ؟يتعلق بنزول النص 

وما يتبع ذلك من اسم السرورة  سبب النزول ، وزمانه ، والقراءة التي يقرأ هبا، تتعلق بالنص من 

 .وبيان فضلها إن صح فيه يشء 

 عنرص فيام ي  : وتربز أمهية هذا ال

بت  ى نك  ن فه  م   القرآن  ي،ال  ذي ن  زل في    ال  نص   الع  ا  معرف  ة ا   و أوال:

 النص يف سياق نزول  

وأعني ب)اجلو العام( ما يعم )سبب النزول( و)املكي واملدين( و)حال املخاطبني( فمراعاة 

َمرْرَواَن َقراَل  ما أخرجه البخاري بسنده َأنَّ )سبب النزول( تساعد عىل الفهم السليم : ومثال ذلك 

، َوَأَحبَّ أَ  ابِِه: اْذَهْب َيا َرافُِع إىَِل اْبِن َعبَّاٍس، َفُقْل: َلِئْن َكاَن ُكله اْمِرٍئ َفِرَح باَِم ُأويِتَ َمَد بِراَم مَلْ لَِبوَّ ْن حُيْ

َبنَّ َأمْجَُعوَن، َفَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َوَما َلُكْم َوهِلَ  ًبا، َلنَُعذَّ اَم َدَعا النَّبِيه »ِذِه َيْفَعْل ُمَعذَّ هَيُوَد َفَسَأهَلُْم َعْن  إِنَّ

وُه َعنُْه فِ  هِ َفَأَرْوُه َأْن َقِد اْستَْحَمُدوا إَِلْيِه، باَِم َأْخرَبُ وُه بَِغرْيِ اُه، َوَأْخرَبُ  َفَكَتُموُه إِيَّ
ٍ
ء ياَم َسَأهَلُْم، َوَفِرُحوا بِاَم يَشْ

رِذيَن ُأوُتروا الكَِتراَب }َقَرَأ اْبُن َعبَّاٍس:  ، ُثمَّ «ُأوُتوا ِمْن كِْتاَمهِنِمْ  َحتَّرى َقْولِرِه:  {َوإِْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميَثراَق الَّ

َمُدوا باَِم مَلْ َيْفَعُلوا} بهوَن َأْن حُيْ
  ( .1[ )155 -157]آل عمران: {َيْفَرُحوَن باَِم َأَتْوا َوحُيِ

  (2عد قليل )وسيأيت مثاله يف )ثالثا( ب )املكي واملدين(وكذلك 

 

                                                           

( ملحمد بن 42/ 1أيامه = صحيح البخاري)وسننه و ( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  1

الطبعة:  -النارش: دار طوق النجاة  -املحقق: حممد زهري بن نارص النارص  -إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي 

 هر 1422األوىل، 

  23( صفحة  2
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 تقدقم التفسري النقلي تلى التفسري العقلي  ثانيا:

املأثور أوىل من التفسري  يكون متواترا يف القول بأن التفسرييف تفاسريهم يكاد عمل املفرسين 

؛ ألنره  ، ثرم الرسرول هو القرآن الكريم جل منزلره ، وأن أوثق مصادر التفسري املأثوربالرأي

 ابته  الكرام ؛ ملا شاهدوه من وقائع التنزيل ، املكلف بالبالغ، ثم صح

   .وبناء عىل هذا فالبحث عن التفسري ينبغي أن يكون يف هذه املصادر أوال

َواْلَغَرُض َأنََّك َتْطُلُب تفسرَي اْلُقْرآِن ِمنُْه، َفإِْن مَلْ جتْده َفِمَن " اهلل:كام يقول احلافظ ابن كثري رمحه 

نَِّة، َكاَم َقاَل  ُكُم؟ "ملَُِعاذٍ ِحنَي َبَعَثُه إىَِل اْلَيَمِن:  رسوُل اهللَِّ السه َفإِْن ". َقاَل: بِكَِتاِب اهللَِّ. َقاَل: "بَِم حَتْ

َب َرُسوُل اهللَِّ"َفإِْن مَلْ جَتِْد؟ ". َقاَل: بُِسنَِّة َرُسوِل اهللَِّ. َقاَل: "مَلْ جَتِْد؟   . َقاَل: َأْجَتِهُد بَِرْأِيي. َقاَل: َفرَضَ

  :احْلَْمُد هللَِِّ الَِّذي وفَّق َرُسوَل رسوِل اهللَِّ ملَِا َيْرََض َرُسوُل اهللَِّ"يِف َصْدِرِه، َوَقاَل" 

أي القرراءات –وهري  اآليرات،وهذا التنوع يف القراءات بمنزلة تعدد  فالقراءات املتواترة قرآن،

  معناها.أو تبني  األوىل،القراءة  أن تضيف حكام جديدا غري الذي أفادته إما-اآليةاألخرى يف 

ال َواْلَبراُقوَن  َقَرَأ مَحَْزة َواْلكَساِئّي "قوله تعاىل )ذو العرش املجيد(   من األول بخفض الدَّ

( فعىل اخلفض يكون صفة للعرش ، ويصح بناء عليهرا أن يوصرف العررش باملجيرد، 1) "برفعها

، وعرىل ألزم وأوىل جميدا فثبوت املجد له  شه لزوما، فإذا كان عر هلل  -هنا–صفة املجيد 

لرفع يكون )املجيد( خربا بعد خرب، أي اهلل سبحانه هو الغفرور، والرودود، وذو العررش، قراءة ا

،  فكل مرن القرراءتني أفراد معنرىهنا ثبوتا أوليا .  ، ويكون ثبوت الصفة )املجيد( له واملجيد

 . واملفرس حيتاج أن يقف عىل معنى كل منهام

                                                           

هر( 444)املتوىف: ( عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين 221( التيسري يف القراءات السبع )ص:  1

 م1954هر/ 1424وت الطبعة: الثانية، بري –النارش: دار الكتاب العريب 
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أي انقطرع دمهرن،  طهريقرأ بالتخفيف، وماضيه "قوله تعاىل )حتى يطهرن(  الثاني ومن

فتحمل القراءة  (1) "ويقرأ بالتشديد، واألصل يتطهرن أي يغتسلن فسكن التاء وقلبها طاء وأدغمها

 األوىل عىل الثانية ، وتكون تفسريا هلا .

 األحكام.واستنباط  ويف كال النوعني تقديم للقرآن عىل غريه يف التفسري

من التفسري وهو  السورة،يوضح اجلو واملناسبة الذي نزلت فيه اآلية أو وبيان أسباب النزول 

رَحايِبه إىَِل  "املأثور الذي له حكم املرفوع  ثنَِي، َواأْلُُصولِيِّنَي َعىَل َأنَّ َما َأْسنََدُه الصَّ أِلَنَّ مَجَاِهرَي امْلَُحدِّ

ُه َبَلَغرُه  -  –َعْهِد النَّبِيِّ  ْح بَِأنَّ هُ  َلُه ُحْكُم امْلَْرُفوِع، َوإِْن مَلْ ُيرَصِّ واعتبرار السربب يف  (.2)"َوَأَقررَّ

 التفسري يساعد يف توضيح املعنى وتقريبه ،

ُف  ":  -عن أسباب النزول-قال االمام الواحدي   ِهَي أَْوىَف َما جَيُِب اْلُوُقوُف َعَليَْها، َوأَْوىَل َما ُترْصَ

تَِها َوَبيَاِن ُنُزوهِلَااْلِعنَاَيُة إَِليَْها، اِلْمتِنَاِع َمْعِرَفِة َتْفِسرِي اآْلَيِة َوَقْصِد َسبِيلَِها، ُدوَن اْلُوُقوِف َعىَل   (. 3)"قِصَّ

وا فَ }ومن أمثلة ذلك قول اهلل تعاىل يف سورة البقرة:  ُق َواملَْْغِرُب َفَأْينَاَم ُتَوله َثمَّ َوْجُه اهللَِّ َوهللَِِّ املرَْْشِ

فهذا اللفظ الكريم يدل بظاهره عىل أن لإلنسان أن يص  إىل أية جهة شاء وال " {إِنَّ اهللََّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

جيب عليه أن يويل وجهه شطر البيت احلرام ال يف سفر وال حرض. لكن إذا علم أن هذه اآلية نازلة يف 

م بان له خطؤه تبني له أن الظاهر غري مراد إنرام املرراد نافلة السفر خاصة أو فيمن صىل باجتهاده ث

 .( 4) "التخفيف عىل خصوص املسافر يف صالة النافلة أو عىل املجتهد 

                                                           

( أبو البقاء عبد اهلل بن احلسرني برن عبرد اهلل 94/ 1إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات )(  1

  نباكستا –الهور -هر( حتقيق إبراهيم عطوه النارش املكتبة العلمية111العكربي )

( حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني الشنقيطي )املتوىف : 133/ 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن )(  2

 مر 1995 - هر 1415: لبنان –هر( النارش : دار الفكر للطباعة و النرش و التوزيع بريوت 1393

هر( 415حممد بن ع  الواحدي، النيسابوري، الشافعي )املتوىف:  ( أبو احلسن ع  بن أمحد بن5أسباب النزول )ص: (  3

 م 1992 - هر 1412 الثانية،: الطبعة - الدمام –النارش: دار اإلصالح -املحقق: عصام بن عبد املحسن احلميدان 

ْرقاين )املتوىف: 129/ 1مناهل العرفان يف علوم القرآن ) ( 4  هر(1317( حممد عبد العظيم الزه

 الطبعة: الثالثة -مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه النارش:
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ن الذي ، كام يعرف به الزمان الذي نزلت فيه اآلية أو السورةيعرف به املكاواملكي واملدين 

املخاطبون بالنص القرآين ا لذلك يعرف ، وتبع(1، قبل اهلجرة أو بعدها)نزلت فيه اآلية أو السورة

الناسخ من املنسوخ "كام يعرف به ، أو أهل كتاب، ولكل منهام خطابه مرشكون ، مسلمون أووقتها

فيام إذا وردت آيتان أو آيات من القرآن الكريم يف موضوع واحد وكان احلكرم يف إحردى هراتني 

بعضها مكي وبعضها مدين فإننا نحكم برأن اآليتني أو اآليات خمالفا للحكم يف غريها ثم عرف أن 

 (2) ."املدين منها ناسخ للمكي نظرا إىل تأخر املدين عن املكي

فهو ال خيلو أن يكون  -برشوطه–حكم املرفوع  -كذلك–له إال بالنقل عن الصحابة فيعرف وألنه ال 

 الثا(.وسيأيت املثال عىل ذلك يف )ث .، أو من قول صحابته حقيقةحكام من قول نبينا 

 فهم النص يف بيئت  الزمنية  :ثالثا 

راد ، ويفصل يف تعيني املدالالهتا حينئذ الواحدة، وتتعدد يتنوع استعامل القرآن الكريم للفظة

، ومن ثم ال يصح من املفرسر أن أومن حكيت عنهممن هذه املعاين زمان نزوهلا، واملخاطبون هبا، 

  األلفاظ.نه عىل معرفة وحتديد املراد األص  من تعيألهنا  الكريم؛يغفل بيئة نزول القرآن 

: قرال ابرن عطيرة (())وويل للمرشكني الذين ال يؤتون الزكاة  يف قوله الزكاة املراد ب مثال:

كاَة يف هذه اآلية: ال إله إال اهلل التوحيد كام قال موسى لفرعون: )َهْل َلَك " قال ابن عباس واجلمهور: الزَّ

ى( [ ويرجح هذا التأويل أن اآلية من أول املكي، وزكراة املرال إنرام نزلرت 15]النازعات:  إىِل َأْن َتَزكَّ

 (.3) "باملدينة، وإنام هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهريه من الرشك واملعايص، وقاله جماهرد والربيرع 

 بعد . فنجده رمحه اهلل قد اعتمد يف ترجيحه هنا )زمن نزول السورة( وأن الزكاة مل تكن قد فرضت

                                                           

 (155/ 1( وهو املشهور يف ضابط املكي واملدين . انظر : الربهان يف علوم القرآن ) 1

 (195/ 1مناهل العرفان يف علوم القرآن )(  2

 ( وانظر أيضا : 5/ 5( تفسري ابن عطية = املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ) 3

( ألمحد بن حممد 251/ 5( ، الكشف والبيان عن تفسري القرآن )11/ 9املاتريدي = تأويالت أهل السنة )تفسري 

( ، 114/ 7(، تفسري البغوي )342/ 15هر( ، تفسري القرطبي )427بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )املتوىف: 
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وليس معنى هذا أن يبقى النص حبيسا عن العمل به يف غري هذا املضمون ، برل معنراه أن 

الذي -وبني استنباط احلكم من النص  -الذي هو بيان املراد بالنص يف سياقه–نفصل بني التفسري 

ال العرربة بعمروم اللفرظ  "، وهذا قياسا عىل القاعدة :  والعمل به -إجراء اللفظ عىل عمومه هو

أفراد غري السبب كلها يتناوهلا احلكم عند اجلمهور مرا دام "عند اجلمهور ألن  "بخصوص السبب 

 ( كام هنا.1)  "اللفظ قد تناوهلا 

بالزكاة املفروضة ، ألن  -ابتداء–وعليه فليس سديدا أن يفرس لفظ )الزكاة( يف املثال السابق 

مل تفرض إال بعد اهلجرة، ولكرن  -لفطر واملالا–السورة كلها مكية، واملعروف أن الزكاة بنوعيها 

، ثم ينسحب احلكم بعد ذلرك عرىل الزكراة وهو التطهري الصواب أن تفرس بمفهوم الزكاة يف اللغة

، و أن زمرن نرزول السرورة كران معروفرا، والذي دعا مجهور املفرسين إىل القول بذلك هالرشعية

قة رشعية وقتها ، فحملها عىل احلقية اللغوية ابتداء وعرف معه أن هذه الكلمة )الزكاة( مل يكن هلا حقي

 .  هو األوىل واألليق 

                                                                                                                                                          

هر ( تفسري القاسمي =  552ل )ت : ( البن عاد122/ 17(، اللباب يف علوم الكتاب )114/ 7تفسري ابن كثري )

 ( وغريها 127/ 7هر ، أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن ) 1332( 325/ 5حماسن التأويل )

نقل  -ممن سبق ابن عطية-ألنني وجدت كثريا من املفرسين -وإن كان الباحث يتحفظ عىل أن هذا قول اجلمهور ؛ 

يرجح هذا املعنى . كام أن  وروده ، مع صحة نسبته  -كام ذكرت–ة السورة إال أن مكي -هذا القول ، لكن مل يقل به 

 جيعل األخذ به أوىل مما نقل عن غريه . واهلل أعلم . إىل ابن عباس 

 (127/ 1( مناهل العرفان يف علوم القرآن ) 1
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 لغة النصتوضيح 

احلروف ومما ينبغي احلديث عنه يف التفسري )مفردات النص الكريم( سواء كان ببيان معاين 

 يف مكاهنا ، إعراهبا ، أو حتديد املراد منها  و، أواستعامالهتا، أو ببيان معاين كلامته 

سوره وآياته مرن  عرب ، فخاطبهم بام يعرفون ، إذ كانتبلغة ال ذلك أن القرن الكريم نزل

وال عن أساليبهم يف الكالم واإلعراب ، إنام تفنن كلامهتم التي تدور عىل ألسنتهم ، ومل خيرج عنها ، 

 .وأبدع يف ما ألفوه من أساليبهم تلك ؛ حتى أعجزهم أن يأتوا بسورة منه 

 أمهية احلديث عن هذا العنرص : 

 التأكيد تلى تربية القرآن الكرقم اخلالصة  أوال:

تعلم القررآن مرن شرخص غرري عرريب،  مزاعم أن حممدا  -يف القديم واحلديث–ثارت 

 وبالتايل ففي القرآن كلامت وتراكيب غري عربية .

القرآن كالما غرري عرريب ، وقد كفانا كفار مكة بأنفسهم حني أقروا مذعنني أهنم مل جيدوا يف 

َما َيُقوُل َواهللِ، إِنَّ َلُه حَلاََلَوًة، َوإِنَّ َعَلْيِه َلَطاَلَوًة، َوإِنَّ َأْعاَلُه مَلُْثِمٌر، َوإِنَّ َأْسَفُلُه مَلُْغِدٌق وَ  "وقال قائلهم 

 (1) "َهَذا َبرَشٌ 

مني ، فاختلفوا هل يبدو أن شيئا من دخان هذه املزاعم قد غيش بعضا من علامء املسللكن 

 يف القرآن كالم غري عريب !! 

ال خالف بني األئمة أنه لريس يف القررآن  ":  مقدمة تفسريه يف -رمحه اهلل  -قال القرطبي 

ملن لسانه غرري لسران العررب  أعالمكالم مركب عىل أساليب غري العرب ، وأن يف القرآن أسامء 

 .(1) " كإرسائيل وجربيل وعمران ونوح ولوط

                                                           

ْوِجردي اخلراساين-( 199/ 2( دالئل النبوة ) 1 ، أبو بكر البيهقي )املتوىف: أمحد بن احلسني بن ع  بن موسى اخلرُْسَ

 -الطبعرة: األوىل -النارش: دار الكتب العلمية، دار الريان للررتاث  -هر( املحقق: د. عبد املعطي قلعجي 455

 م 1955 -هر  1425



- 922 - 

 ؟ . "ألفاظ أعجمية مفردة  "تلفوا : هل فيه واخ

فذهب اجلمهور إىل عدم وجود ألفاظ أعجمية يف القررآن ، وذهرب آخررون إىل وجودهرا، 

وتوسط طرف ثالث فتأول وجودها عىل أهنا مشررتكة برني العررب وغرريهم، وعرىل أن العررب 

بوها فصارت تنسب إليهم ، ال باعتبار أصلها ، بل باع  تبار استعامهلا وتعريبها.استعملوها وعرَّ

ال خُيرجه عن كونه عربّيًا ؛ ألهنا يف القرآن الكريم ن وجود بعض األلفاظ األعجمية أ واحلق:

ّيرًا ، وأن هرذه  قليلة ، والعربة لألكثر ، كام أن من يعرف كتابة اسمه فقط ال خُيرجره عرن كونره أمِّ

 يب .األلفاظ هي أعجمية يف األصل ، عربية باالستعامل والتعر

للطعن يف كتاب اهلل تعاىل بمثل هذه الشبهة ، وأنره لرو كانرت جمراالً  -بعد ذلك–ال جمال و

للطعن يف القرآن ملا تركها أسالف هؤالء من مرشكي مكة ومن بعدهم ، وهم أهل لغة ، ومل يرتكوا 

 وكتاب ربه إال قالوه ،  جماالً ألحٍد للطعن يف النبي 

القرآنية وبيان أصالتها يف العربية نشأة أو رس عن معاين األلفاظ كالم املفمن هنا كانت أمهية و

 يؤكد هذه احلقيقة التي ال تنكر .استعامال ؛ ل

 حتدقد أسلوب الكال   ثانيًا:

  واإلنشاء.فكان منها اخلرب  كالمهم،تعددت أساليب القرآن الكريم بتعدد أساليب العرب يف 

ب خايل الذهن، ومنه املررتدد، اطبه فمنه خربي عىل حسب املخاطب ويتنوع األسلوب اخل

 جماز.أسلوبه، وهو عىل حالني ال ثالث هلام إما حقيقة أو  ولكلٍ  املنكر،ومنه 

 ، وغريهاوالدعاء ،واالستفهام ،والتمني ،والنهي ،منه األمر يأيتكام يتنوع اإلنشاء بني صوره مجيعا ف

وال ريب أن حتديرد  ألحوال،ابعض  يف-والعكس–وحيل األسلوب اخلربي حمل االنشائي 

مرل احلقيقرة عرىل املجراز وال حتفال  الصحيح،نوع األسلوب يف الكالم يرتتب عليه إدراك املعنى 

ل احلروف ما ال حتتمله مَّ وال حُتَ  العكس،وال يلجأ إىل التقدير طاملا صح املعنى بدونه وال  العكس،

 من املعاين .. وهكذا.

                                                                                                                                                          

 ( 15/  1)  "للقرطبي  -( اجلامع ألحكام القرآن  1
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 القرآن الكرقم بني احلقيقة واجملازالرتتيب يف اختيار معاني ألفاظ 

را 1) احلقيقة: )اللفظ املستعمل فيام ُوِضع له أوالً يف االصطالح الذي به التخاطب( (، لغويًّ

كان التخاطب أو رشعيًّا أو عرفيًّا، وقد استقرَّ هذا التعريف، فاشتهر بني األصوليني. وقد اشرتطوا 

 لداللة اللفظ عىل احلقيقة رشطني:

َوْضع، وهو ختصيص اللفظ بإزاء املعنى، وجعله دلياًل عليه، وال حقيقة لغوية إال ال األول:

باستعامهلا فيام ُوِضعت له يف األصل؛ فالوضع هو األساس الذي خيضع له املنطق اللغوي األص ، 

 وإنام ُيعَرف هذا بالسامِع من أهل اللغة.

داللة اللفظ؛ فكثرة استخدام العام يف  االستعامل، ولالستعامِل أمهية كبرية يف حتديدِ  الثاني:

بعض ما يدل عليه ُيِزيل مع تقاُدم العهد عموَم معناه؛ كاستعامل لفظ: )الصالة( يف الرشع يف العبادة 

املخصوصة، بعد أن كانت عامًة يف الدعاء لغًة، وكذلك كثرة استخدام اخلاص يف معاٍن عامة يزيل 

ستخدام الكلمة يف معنى جمازي تؤدي غالًبا إىل انقراِض مع تقادِم العهد خصوَص معناه، وكثرة ا

 معناها احلقيقي، فينتقل اللفُظ إىل معنى جديد.

قد يتحقق لأللفاظ مدلوالت جديدة عن طريق الُعْرف بشيوعها وشهرهتا فيه؛ ممرا  وعليه،

يف مردلوالت ينيس املدلول األول، أو جيعله ال يتبادر إىل الذهِن عند إطالقه من اللفظ، وال سريام 

ت عن مدلوالهِتا اللغوية )  (.2الرشع التي ُغريِّ

فاأللفاظ املوضوعة أوالً يف ابتداء الَوْضع يف اللغة ال توَصُف بكوهنا حقيقية وال جمراًزا... 

(، واحلقيقة قد تصري جماًزا، وكذلك العكس؛ فاحلقيقة 3وإنام تصري حقيقة أو جماًزا باستعامهلا بعد ذلك)

 امهُلا صارت جماًزا ُعرًفا، واملجاز إذا كُثر استعامله صار حقيقة بالُعْرف أيًضا.إذا قلَّ استع

                                                           

أيب ع  بن حممد بن سامل الثعلبي اآلمدي (. أبو احلسن سيد الدين ع  بن 1/29اإلحكام يف أصول األحكام )(  1

 هر( املحقق: عبد الرزاق عفيفي النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت .131)ت: 

  2224( ط: مرياث النبوة للنرش والتوزيع 11الُعرف والعادة يف رأي الفقهاء؛ د أمحد فهمي أبو سنة ص )(  2

 (.1/21اإلحكام؛ لآلمدي )(  3
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  أقسام:عىل أن احلقيقة تنقسم لعدة 

 "وهي األصل، وهي التي وضعها واضع اللغة للفظ  :احلقيقة اللغوية األول:القسم 

ستعامهِلا يف موضعها كلفظ )الصالة( يف الدعاء، و)الطالق( يف حل القيد، وسميت بالوضعية؛ ال( 1)

األص ، وهذه التي يسميها اآلمدي: اللغوية الوضعية؛ أي )اللفظ املستعمل فيام ُوِضع له أوالً يف 

( فاحلقيقة اللغوية الوضعية تعني هبذا املفهوم: الدالالت األوىل أو األسبق زمنًرا قبرل أن 2اللغة( )

ر والرب، حني تستعمل بمعانيها الشائعة التي هي يعرتهَيا تغريه داليل؛ كألفاظ: األرض والسامء، واحلَ 

 (.3)األوىل دالالهُتا 

 احلقيقة الُعر ية: الثاني:القسم 

وهي التي يتحدث عنها الرازي فيقول: إهنا )التي انتقلرت عرن مسرامها إىل غرريه بُعرْرف 

وَضعها أهل (،وهذه يمكن أن تنقسم إىل نوعني؛ األول: العرفية العامة: وهي التي 4االستعامل( )

الُعرف العام؛ كالدابة لذوات األربع، وهي يف اللغة: لكل ما دب عىل وجه األرض؛ فلفظ )الدابة( 

ٍة يِف اأْلَْرِض  حقيقة وضعية يف استعامهلا يف كل ما يدب عىل األرض، كام يف قوله تعاىل: ﴿ َوَما ِمْن َدابَّ

ُعْرفية يف ختصيصه بذوات األربع، أو بالدواب ذوات  [، وهي حقيقة1إاِلَّ َعىَل اهللَِّ ِرْزُقَها ﴾ ]هود: 

احلمل، أو ببعضها دون بعض يف البيئات املختلفة؛ فالتغريه هنا نتيجرة اسرتعامٍل ُكتِرب لره الشريوع 

والشهرة بني مجيع الناطقني، أو بني أبناء إقليم معني أو زمن معني؛ ولذلك ُوِصفت احلقيقة اللغوية 

ت دالالهتا  هنا بأهنا ُعْرفية عامة، والنوع الثاين: هو احلقيقة الُعْرفية اخلاصة: وهي األلفاُظ التي تغريَّ

بُعْرف االستعامل اخلاص؛ أي بسبب استعامهلا كمصطلحاٍت ِعلمية لطوائَف خاصة مرن النراس؛ 

                                                           

 ( األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحي 12/ 2فقه اإلسالمي )الوجيز يف أصول ال(  1

 م 2221 - هر 1427 الثانية،: الطبعة -سوريا –النارش: دار اخلري للطباعة ، دمشق 

 (.1/21اإلحكام؛ لآلمدي )(  2

 . 2221( طاهر سليامن محودة طبعة دار اجليل للنرش والتوزيع 123دراسة املعنى عند األصوليني ص )(  3

النارش : جامعة اإلمام حممد بن سعود  -ملحمد بن عمر بن احلسني الرازي  -( 1/4املحصول يف علم األصول )(  4

 .العلواين فياض جابر طه:  حتقيق 1422 ، األوىل الطبعة -الرياض –اإلسالمية 
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كالعام واخلاص عند األصوليني، والفاعل واملفعول به عند النحرويني، واجلروهر والعرَرض عنرد 

 (.1جلمهور)الفالسفة وا

 احلقيقة الشرعية: الثالث:القسم 

ى آخَر، مع ِهجران االسم و هي )كله لفظ ُوِضع ملسمى يف اللغة، ثم اسُتعِمل يف الرشع ملسمًّ

للمسمى اللغوي بميضِّ الزمان وكثرِة االستعامل يف املسمى الرشعي( )
(؛ فلفظ )الصالة( بعد أن 2

ء، أصبح له داللٌة رشعيرة عرىل َشرِعرية معيَّنرة مرن شرعائر كان موضوًعا يف اللغِة ليدلَّ عىل الدعا

اإلسالم، ولفظ )النكاح( أصبحت حقيقُته الرشعية َعْقَد الزواج، بعد أن كان موضوًعا يف اللغرة 

ين،  بوية التي يأخذها املررايب مقابرل الردَّ للمعارشة اجلنسية، وأيًضا استعامل )الربا( يف الفوائد الرِّ

كان الربا موضوًعا يف اللغة لكل زيادٍة مطلًقا، )ألن ُعْرف الشارع يف تنزيرل أصبح حقيقة بعد أن 

 (.3األسامء الرشعية عىل مقاصده كُعْرف اللغة( )

كالصالة والزكاة والصيام واهلَدي - يف العبادة وغريها القرآنيةأي أن كثريا من املصطلحاِت 

ل عن معاٍن لغوية عامة إىل معانٍ  -والسعي ونحوها اصطالحية خاصة، عرن طريرق القصرد  حموَّ

 (.4والَعْمد)

                                                           

حممد  ؤلف:امل(. 95 - 1/95)األصول إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم  وانظر:(، 1/413املحصول )(  1

 -املحقق : الشيخ أمحد عزو عناية ، النارش : دار الكتاب العريب  -هر(1252بن ع  بن حممد الشوكاين )املتوىف : 

 م1999 -هر 1419الطبعة : الطبعة األوىل 

(. لعالء الدين شمس النظر أبو بكر حممد بن أمحرد السرمرقندي 1/535ميزان األصول يف نتائج العقول)(  2

 -هر( حققه وعلق عليه وينرشه ألول مرة: الدكتور حممد زكي عبد الرب، األستاذ بكلية الرشريعة  539: )املتوىف

 م 1954 -هر  1424الطبعة: األوىل،  -جامعة قطر، النارش: مطابع الدوحة احلديثة، قطر 

مد بن سليامن حتقيق: حم-أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس -(. 1/352املستصفى من علم األصول)(  3

 م1997هر/1417األوىل، -النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان  -األشقر

-هر1427الطبعة: اخلامسة  -(. النارش: عامل الكتب 322اللغة العربية معناها ومبناها؛ دكتور متام حسان ص )(  4

 م2221
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، وكالمهرا عىل املجاز تجاءعىل احلقيقة وربام  تجاءربام  فالكلمة يف القرآن الكريموعليه 

فعرىل املفرسر أن وربام كانت احلقيقة لغوية أو عرفيرة أو رشعيرة ، من أساليب العرب يف كالمهم، 

ينبغي تقديمه من هذه االعتبارات ، وهي ال خترج  يعرض لأللفاظ من هذه اجلهة حتى يعلم ما الذي

 :عن واحد من ثالثة احتامالت

 -َيُكوَن امْلََجاُز َمْرُجوًحا ال ُيْفَهُم إالَّ بَِقِرينٍَة  تقديم احلقيقة واحلمل عليها ، وذلك حني اأَلوَُّل:

َجاِع  لَعرَدِم أو احْلَِقيَقرُة لُِرْجَحاهِنَرا ِقيَقرَة. َفتقردم أوَيْغلَِب اْستِْعاَمُلُه، َحتَّى ُيَساِوَي احْلَ  -َكاألََسِد لِلشه

 ُرْجَحاِن امْلََجاِز.

ُم حني  تقديم املجاز ، وذلك :اْلث اني   َيُكوَن املََْجاُز َراِجًحا، َواحْلَِقيَقُة مُمَاَتًة، ال ُتَراُد يِف اْلُعرْرِف َفيَُقردَّ

ِعيٌَّة كَ  ا َحِقيَقٌة رَشْ ابَِّة. َفال ِخالَف يِف َتْقِديِمِه َعىَل احْلَِقيَقِة اللهَغِويَِّة.املََْجاُز؛ ألَنَُّه إمَّ الةِ، أَْو ُعْرفِيٌَّة َكالدَّ  الصَّ

َلْو َحَلَف ال َيْأُكُل ِمْن َهِذِه النَّْخَلِة. َفَأَكَل ِمْن َثَمِرَها َحنَِث، َوإِْن َأَكرَل ِمرْن َخَشربَِها مَلْ  ِمَثاُل ُ : 

نَْث، َوإِْن َكاَن ا  خْلََشُب ُهَو احْلَِقيَقُة.حَيْ

َيُكوَن املََْجاُز َراِجًحا، َواحْلَِقيَقُة َتتََعاَهُد يِف َبْعِض األَْوَقاِت. َفَهِذِه  استواء األمرين ، وذلك حني :الثالث 

بَنَّ ِمْن َهَذا النَّْهِر. َفُهَو َحِقيقَ  الِف ِعنَْد األَْكثَِر. َكاَم َلْو َحلََف َليرَْشَ
ٌة يِف اْلَكْرِع ِمنُْه بِِفيِه، َوَلْو اْغرَتََف بُِكوٍز حَمَله اخْلِ

َب ِمْن اْلُكوِز، ال ِمْن النَّْهِر، َلكِنَُّه جَمَاٌز َراِجٌح َيتَبَاَدُر إىَل اْلَفْهر َب َفُهَو جَمَاٌز؛ ألَنَُّه رَشِ ِم. َفيَُكروُن أَْوىَل ِمرْن َورَشِ

ِهْم َيْكَرُع بِِفيِه احْلَِقيَقِة، َوإِْن َكاَنْت َقْد ُتَراُد؛ ألَ   َوَغرْيِ
ِ
َعاء  .(1) "نَّ َكثرًِيا ِمْن الرِّ

  ي :يتناول ما  أن-العنرصيف هذا –واملطلوب من املفرس 

  غريه،أو ينوب مكان حرف  معانيه،إذ إن احلرف قد يؤدي أحد  ،احلروفمعاني  أوال:

ابن هشام رمحه اهلل يف  وقد ذكر احلرف،حقيقية يف  ألهنا معان األصل،رة األوىل هي والصو

ذكر  عطف،)َأو(حرف " كتابه:جاء يف ف متعددة، اللبيب( أن بعض احلروف هلا معانٍ  كتابه )مغني

                                                           

مد بن أمحد بن عبد العزيز برن عر  [ تقي الدين أبو البقاء حم195/ 1( ]خمترص التحرير رشح الكوكب املنري  1

النارش: مكتبة العبيكان  -املحقق: حممد الزحي  ونزيه محاد-هر( 972الفتوحي املعروف بابن النجار احلنب  )املتوىف: 

 مر 1997 -هر 1415الطبعة: الطبعة الثانية  -



- 922 - 

 (2) ")إىَِل( حرف جر َلرُه َثاَمنَِيرة مَعران ": فيه  وجاء (1) "َلُه امْلَُتَأّخُروَن َمَعاين اْنَتَهت إىَِل اْثنَي عرش 

َوبَِمْعنى ، َوالتَّْعلِيل ، يِت ألحد َثاَلَثة مَعان اْنتَِهاء اْلَغاَية َوُهَو اْلَغالِب حرف َيأْ (َحتَّى) "أيضا :  وجاء

  (3) "إاِلَّ يِف ااِلْستِْثنَاء َوَهَذا أقلَها َوقل من يذكرهُ 

وهذا الباب يف العربية  "يقول عنها اجلرجاين :  -أتين تناوب احلروف–والصورة الثانية 

يفيض إىل غري قضية. وهو باب يمسك النحاة منه بطررف وأهرل البيران دقيق املداخل واملخارج، 

بطرف، ألنه باب يسلط فيه النظر عىل املبنى واملعنى. وللعلامء فيه مذاهب شتى، ودروب متباينة، 

وتأويالت خمتلفة، ولكنه، عىل ما فيه من عناء، ممتع شائق لطيف، ألن النظر فيه عمل مرن إعرامل 

للناظر فيه بعد طول تأمل، وإمعان نظر، وبعرد نفراذ يف برواطن املسرائل،  العقل، تنقدح احلقائق

 وجتاوز الظاهر املكشوف اخلفي املسترت،

ومعاين احلروف من أعامل اللغوي الباحث عن دالالت األلفاظ املفردة، وإنرام احتفرى هبرا 

النحوي. ويف  النحاة، وأفردوا هلا كتبا؛ ألن احلروف روابط الرتكيب، وعىل الرتكيب ينصب عمل

بعض كتب النحو نرى أن النحاة يسوقون معراين احلرروف، ومنهرا حرروف اجلرر أو اإلضرافة أو 

وذكر أمثلة لذلك التناوب يف ثنايا تفسريه فجعل )أو( بمعنى )الرواو(، كرام يف قولره   "الصفات 

جاَرِة َأْو َأَشده َقْسَوةً }تعاىل:  معنى )الواو(، وذلك يف قولره [ ، وجعل )ثم( ب74]البقرة: {َفِهَي َكاحْلِ

ُثمَّ اهلُل }[، وشبهها باآلية األخرى من سورة يونس قول اهلل تعاىل: 199]البقرة: {ُثمَّ َأفِيُضوا}تعاىل: 

ِذيَن َكَفُروا }[ ، وجعل )الباء( بمعنى )مع( يف قول اهلل تعاىل: 41]يونس: {َشِهيدٌ  َسُنْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ

                                                           

محد بن هشرام األنصراري ( مجال الدين عبداهلل بن يوسف بن أ395/ 1( مغني اللبيب عن كتب األعاريب ) 1

 هر 1415 بريوت العلمية الكتب دار –هر ( الطبعة األوىل 711)املتوىف 

 (459/ 1( املصدر السابق ) 2

 (212/ 2( املصدر نفسه  ) 3
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ْعَب باِم َأرْشَ   .(1) " [151]آل عمران: {ُكوا بِاهللِالره

-غريههل يؤدي أحد معانيه أو ينوب عن –فالواجب عىل املفرس أن حيدد حالة احلرف أوال 

 باحلرف.حيدد املعنى املراد  ثم

  معنى الكلمة ثانيا:

-التفسريالذي هو –ألن بيان املعنى  توضيح؛فتحتاج إىل  السمع،فقد تأيت الكلمة غريبة عىل 

 املفردات.إال ببيان معاين يتم  ال

  من الكلمة حتدقد املراد ثالثا:

مثرل ، وهرذا مرا يدعونره )املشررتك اللفظري( الكلمة حمتملة ألكثر مرن معنرى ربام تكون

فإن معناه )أقبل ، وأدبر( قال العالمة ، [17]التكوير: َواللَّيِْل إَِذا َعْسَعَس  يف قوله  )عسعس(

وأوىل التأويلني يف ذلك بالصواب عندي قول من قال: معنى  "ني: بعد ذكر هذين القول الطربي 

َس( فدّل بذلك عىل أن القسم بالليل مدبًرا، وبالنهار  ْبِح إَِذا َتنَفَّ ذلك: إذا أدبر، وذلك لقوله: )َوالصه

 (2. ) "مقبال والعرب تقول: عسعس الليل، وَسْعَسع الليل: إذا أدبر، ومل يبق منه إال اليسري

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد  يف قوله  مثل )حرف(لكنه غري مراد  مشهوريكون هلا معنى وربام 

فاملعنى املشهور ل)حرف( هو حرف التهجي ، وهو غري مراد هنرا ، ، [11]احلج:  اهللََّ َعىَل َحْرٍف 

اهلل تعاىل.  )عىل حرف( أي: عىل شك. وعىل وجه الرياء، وال يريد به وجه "جاء يف )بحر العلوم( : 

ويقال: عىل شك، والعرب تقول: أنت عىل حرف، أي عىل شك ويقال: َعىل َحْرٍف بلسانه دون قلبه. 

                                                           

( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين  )املتوىف: 31/ 2( درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ) 1

م وراجع تفسري اآليات السابقة يف  2225 -هر  1429الطبعة: األوىل،  -رش: جملة احلكمة، بريطانيا النا -هر( 471

 مواطنها من تفسريه

 257/ 24( تفسري الطربي  2
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وروي عن احلسن أنه قال: َيْعُبُد اهللََّ َعىل َحْرٍف أي عىل إيامن ظاهر وكفر باطن. ويقال: َعىل َحْرٍف، 

 (.1) "أي عىل انتظار الرزق 

َفنَاَدْترُه  يف قولره  املالئكرة(مثل )م وهو غري مراد منها وقد تأيت بصيغة تدل عىل العمو

َك بَِيْحيَى  ُ فإن املنادي كان أحد . [39]آل عمران:  املاََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَص ِّ يِف امْلِْحَراِب َأنَّ اهللََّ ُيبرَشِّ

يل –املالئكة   .وليسوا كلهم كام يفيد ظاهر اآلية- (2 )وهو ِجرْبِ

التي هي من قبيل املشررتك –الكلمة يلزم املفرس أن يوضح هل حتمل  لص ورة األوىل اففي 

 عىل مجيع ما حتتمله من معان أم عىل بعضها ؟ -اللفظي

 يلزم املفرس أن يذكر املعنى املشهور ثم يذكر املعنى املراد ،  لصورة الثانيةويف ا

عمومه ، ويبني املخصروص  يلزمه أن يبني سبب عدم محل اللفظ عىل الصورة الثالث ة ويف 

 . . وهكذااملراد من هذا اللفظ العام 

                                                           

دار النرش : دار الفكر  -أبو الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي [452/ 2 (( بحر العلوم  1

 د.حممود مطرجيحتقيق:  - بريوت –

انظر  [ وغريمها .257/ 1[ و]تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني 141/ 2حمققا  -( كام يف ]تفسري ابن أيب حاتم  2

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظ ، الرازي  -: تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم

 هر(327ابن أيب حاتم )املتوىف: 

 -الطبعة: الثالثرة  -اململكة العربية السعودية  -النارش: مكتبة نزار مصطفى الباز  -حتقيق: أسعد حممد الطيب 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري، اإللبريي -هر ،  تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  1419

حممد بن مصطفى الكنز  -حتقيق: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة  -هر( 399ىف: املعروف بابن أيب َزَمننِي املالكي )املتو

 م2222 -هر 1423الطبعة: األوىل،  -مرص/ القاهرة  -النارش: الفاروق احلديثة  -
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 األحكام

املسائل (، و1) املسائل العقدية تتناولأحكام القرآن هي ما ورد فيه من األوامر والنواهي. و

  (2واملسائل األخالقية ) الفقهية،

ِقيَل: إِنَّ آَيراِت اأْلَْحَكراِم "ثَّاَلُثنَي، فقال: يف النَّْوُع الثَّايِن َواليف برهانه وقد ذكرها الزركيش 

ُح بِهِ  اِزيه َوَلَعلَّ ُمَراَدُهُم امْلُرَصَّ ُه َوَتبَِعُهُم الرَّ  َفإِنَّ آَياِت اْلَقَصِص مَخُْساِمَئِة آَيٍة َوَهَذا َذَكَرُه اْلَغَزايِله َوَغرْيُ

َها ُيْسَتنَْبُط ِمنَْها َكثِ   (3).  "ريٌ َواأْلَْمَثاِل َوَغرْيِ

أن رشع من قبلنا رشع لنا ما مل يرد يف رشعنا ما  األول : وما ذكره صحيح من وجهني ، قلت :

 أن األساليب قد تتناوب ، فيأيت اخلرب يف صورة اإلنشاء والعكس . والوج  الثاني :( ، 4خيالفه )

                                                           

، واألحكام التي تتعلق باألنبياء ، واملالئكة واليوم اآلخر . ونحو  ( كالكالم عن األحكام التي تتعلق بذات اهلل  1

 .ذلك

 ذلك.وحقوق املسلمني وغري  األزواج،( كاألحكام التي تتعلق برب الوالدين ومعاملة اجلار وحقوق  2

 3/ 2( الربهان يف علوم القرآن  3

اختلف العلامء حول اعتبار رشع من قبلنا رشعا لنا أم ال، فنقل عن أصحاب أيب حنيفة وبعرض أصرحاب "(  4

رشع من قبلنا رشع لنا بطريق الوحي ال من جهة كتبهم املبدلة، واختار ابن  الشافعي وعن أمحد يف إحدى الروايتني أن

احلاجب من املتأخرين هذا املذهب لكنه مل يعترب فيه قيد الوحي، وهو احلق، وإال مل يبق للنزاع معنى إذ ال ينكر أحد 

إىل املنع، وذلرك اختيرار بالوحي سواء من رشعه أم رشع من سواه ، وذهبت األشاعرة واملعتزلة  التزام النبي 

اآلمدي من املتأخرين ولكن الرأي األول هو املعتمد وعليه مجهور العلامء. ويشرتط أن ال يكون قد ورد يف رشعنا ما 

ملحمود بن عبرد الررحيم صرايف  314/ 1انظر : ]اجلدول يف إعراب القرآن  "خيالف هذا الرشع الذي نأخذ به.

هر ، وانظر  1415الطبعة: الرابعة،  -مؤسسة اإليامن، بريوت  -لرشيد، دمشق النارش: دار ا -هر(1371)املتوىف: 

( انوار التنزيل  11/ 19( ، اللباب يف علوم الكتاب ) 212/ 3تفصيل هذه املسألة يف أحكام القرآن البن العريب )

ملا أشكل من  املفهم (24( ، دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب )ص: 75/ 2وارسار التاويل للبيضاوي )

فتح الباري  ، برتقيم الشاملة آليا(112/ 1عمدة القاري رشح صحيح البخاري ) (95/ 1تلخيص كتاب مسلم )

 (72/ 2ابن حجر ) -
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 وجوه:وتأتي أهمية احلديث عن هذا اجلانب من 

  لواقع املعيشربط القرآن الكريم با األول:

إِنَّ َهرَذا    ، مصرداقا لقولرهالقرآن ليكون منهجا ودستورا يف حياة الناس  أنزل اهلل 

تِي ِهَي َأْقَوُم  إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوُقْرآٌن ُمبنٌِي . لُِينِْذَر َمْن َكاَن   [ وقوله 9]اإلرساء:  اْلُقْرآَن هَيِْدي لِلَّ

 .[72، 19]يس:  َعىَل اْلَكافِِرينَ  َحيًّا َوحَيِقَّ اْلَقْوُل 

ُقروا َلَعلَُّكرْم  وجاء األمر بذلك رصحيا يف قوله  بُِعوُه َواتَّ َوَهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفراتَّ

مَ  [ وقوله 155]األنعام:  ُتْرمَحُونَ   إِنَّاَم ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذهِ اْلَبْلَدةِ الَِّذي َحرَّ
ٍ
ء َها َوَلُه ُكله يَشْ

اَم َأَنا َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن امْلُْسلِِمنَي. َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن َفَمِن اْهتََدى َفإِنَّاَم هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمنْ   َضلَّ َفُقْل إِنَّ

 [، 92، 91]النمل: ِمَن امْلُنِْذِرينَ 

ُسوُل َيراَربِّ إِنَّ َقرْوِمي    قوله وجاء التحذير من هجره والوعيد عىل تركه يف َوَقاَل الرَّ

َُذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجوًرا  ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ  [ وقوله 32]الفرقان: اختَّ  َوإِنَّ

 [44]الزخرف: 

ت فهمره ، ووسريلة ذلرك وال يمكن لألمة أن حتيل هذا القرآن منهجا عمليا يف حياهتا إال إذا أحسن

التفسرُي ، لذا وجب عىل املفرس أن يكون تفسريه مالمسا حلياة الناس يف تصرحيح عبراداهتم ومعرامالهتم 

 .  ، وذلك من خالل التعريج عىل ما فيه من أحكام وحدود وبياهنا بيانا وافياوسائر أحواهلم 

   دنا إىل سي اإلسالمي من لدن آدم  دينالأصول بيان وحدة  الثاني:

الرذي ارتضراه لعبراده،  عىل أن اإلسالم دين اهلل  -يف غري موضع-أكد القرآن الكريم 

ْساَلُم   وأرسل به أنبياءه، وأنزل به كتبه، قال  يَن ِعنَْد اهللَِّ اإْلِ   [ وقال 19]آل عمران:  إِنَّ الدِّ

 ِْساَلِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل م يَن َوَمْن َيْبَتِغ َغرْيَ اإْلِ [ وقال 55]آل عمران: نُْه َوُهَو يِف اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَارِسِ

  ْساَلَم ِدينًا [ 3]املائردة: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَّ  وقال  َع َلُكْم ِمَن الدِّ ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى رَشَ ِذي َأْوَحْينَا إَِليَْك َوَما َوصَّ

ُقوا فِيِه  يَن َواَل َتَتَفرَّ  [ 13]الشورى:  َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ
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عرض وقد جاء القرآن الكريم بقصص عن األقروام السرابقني ، وبرني يف تلرك القصرص ب

ابقون يف أقوامهم ، كام بني فيها كثريا من القيم واألخرالق نبياء الساألحكام التي كان ينادي هبا األ

 -يف ما مل ينسخ منها–دعا إليها هؤالء األنبياء ، والتي تتسق متاما مع سائر القصص كام تتسق التي 

   مع الرشيعة اخلامتة التي جاء هبا سيدنا 

 األحكام.بيان مشولية القرآن الكريم ألصول  الثالث:

ررى   ه قولرريف تفسررري   َوُهررًدى َوَرمْحَررًة َوُبرْشَ
ٍ
ء َترراَب تِْبَياًنررا لُِكررلِّ يَشْ

ْلنَررا َعَلْيررَك اْلكِ َوَنزَّ

ْلنَا َعَلْيَك } "ه اهلل : يقول الشيخ اهلرري رمح[ 59]النحل:  لِْلُمْسلِِمنيَ  رد  {َوَنزَّ  {اْلكَِتراَب }يا حممَّ

ن الكريم؛ أي: نزلناه عليك يف ثالث الكامل يف الكتابية، احلقيق بأن خيص به اسم اجلنس، وهو القرآ

؛ أي: بياًنرا بليًغرا ، {تِْبَياًنرا}وعرشين سنة بحسب الوقائع، كام يفيده صيغة التفعيل، حالة كونه: 

لُِكرلِّ }فالّتبيان أخص من مطلق البيان، عىل القاعدة: أن زيادة املبنى تدل عىل زيادة املعنى غالًبرا، 

 
ٍ
ء ذلك أحوال األمم مع أنبيائهم، أو لكل  يشء حيتاج إليه الناس من يتعلق بأمور الدين، ومن  {يَشْ

ُسروُل }أمر الرشيعة، إما بتبيينه يف نفس الكتاب، أو بحالته عىل السنة، لقوله تعاىل:  َوَما آَتاُكُم الرَّ

اآلية، أو  { َسبِيِل امْلُْؤِمننِيَ َوَيتَّبِْع َغرْيَ }أو بإحالته عىل اإلمجاع كام قال:  {َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا

، واالعتبار النظر واالستدالل اللذان حيصل هبام {فاعتربوا يا أويل األبصار}عىل القياس كام قال: 

القياس، فهذه أربعة طرق ال خيرج يشء من أحكام الرشيعة عنها، وكلها مذكورة يف القرآن بقوله: 

{ 
ٍ
ء  }قيل كيف قال اهلل سبحانه:  : فاندفع ما{تِْبَياًنا لُِكلِّ يَشْ

ٍ
ء َتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ يَشْ

ْلنَا َعَلْيَك اْلكِ : {َوَنزَّ

ا، كعدد ركعات الصرالة، ومردة املسرح،  ونحن نجد كثرًيا من أحكام الرشيعة مل يعلم بالقرآن نصًّ

واحليض، ومقدار حد الرشب، ونصاب الرسقة وغري ذلك، ومن ثم اختلفت األئمرة يف كثرري مرن 

 ( 1) "ألحكام. اهر ا

                                                           

( الشيخ العالمة حممد األمني برن عبرد اهلل 342/ 15( تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ) 1

النارش: دار طوق  -إرشاف ومراجعة: الدكتور هاشم حممد ع  بن حسني مهدي  -األرمي العلوي اهلرري الشافعي 
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–اشتمل قد وما أورده رمحه اهلل من شبهة يف هناية كالمه يمكن دفعه أيضا بأن القرآن الكريم 

أشار إىل مصادر تعلمها )القرآن  -ثانيا-و،  دون الدخول يف فروعهاعىل أصول هذه األحكام -أوال

  .اس( دون بيان مسائلها وتطبيقاهتاوالسنة واإلمجاع والقي

قد أشارت إليه اآليات املذكورة يف كالم الشريخ،  -أعني ثاين املصادر وهو السنة–والثاين 

إن مل –مستفاد من عموم ألفاظ القرآن يف كثري من آيات األحكرام  -وهو القرآن الكريم–واألول 

 حتى ما نزل منها عىل سبب خاص. -يكن مجيعها

ن القر"يقول صاحب كتاب )أضواء عىل إعجاز القرآن( :  آن الكريم ترشيًعا كراماًل تضمَّ

والعقوبرات، واألحوال الشخصية ، لأِلحكام يف خُمتلف مناحيها، فشمل: العبادات، واملعامالت، 

لم واحلرب واحلياد، وسائر األنظمة التي يقوم عليها امُلجتَمع،  ياسة اخلارجية، وُمعاَهدات السِّ والسِّ

يمومة ) ويتَِّصف هذا الترشيع القرآيِنه بصفتني رئيسيتني،  (.1ومها: العموميَّة والدَّ

وهِلذا َجَعَله اهلل للناس كلِّهم وللعامَلني: ُدستوًرا هادًيا وشافًيا، وجعله خالًدا دائراًم عرىل مررِّ 

 الزمان واألجيال.

له  بأنه تبياٌن لكلِّ يشء؛ فقد خاطب  -وهو ربه العاملني  -فالقرآُن دستوٌر شامل، وَصَفه ُمنَزِّ

ل عليه الرسول امُلنَ  ى  -  –زَّ ًة َوُبرْشَ  َوُهًدى َوَرمْحَ
ٍ
ء َتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ يَشْ

ْلنَا َعَلْيَك اْلكِ بقوله: ﴿ َوَنزَّ

 [.59لِْلُمْسلِِمنَي ﴾ ]النحل: 

 بيان العالقة بني القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة يف هذا اجلانب . الرابع:

األحكام الرشعية ، بل جعل للسنة النبوية نصيبا وافرا من  مل ينفرد القرآن الكريم وحده ببيان

ذلك ، بحيث ال يستغني املفرس يف رشحه للقرآن الكريم عن الرجروع للسرنة يف تفصريالت هرذه 

 األحكام 

                                                                                                                                                          

م ، وهو يف الكشاف للزخمرشي ، ويف البحر املحيط  2221 -هر  1421: األوىل، الطبعة - لبنان –النجاة، بريوت 

 (552/ 1أليب حيان )

 .يسري فبترص – صربي عكرمة للشيخ ؛"أضواء عىل إعجاز القرآن الكريم"( من كتاب  1
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ألن  القرآن؛فالسنة هي املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي بعد القرآن الكريم فرتبتها ت  رتبة 

وألن القرآن الكريم ثابت بالتواتر القطعي الذي ال ريب فيه أما  املبني،رتبة مرتبة البيان تأيت بعد م

  اآلحاد.السنة فبعضها ثبت عن طريق 

لذكر لتبني للناس مرا نرزل وأنزلنا إليك ا "وقد بني اهلل تعايل عالقة السنة بالقرآن يف قوله 

 رر ومؤيدة مؤكدة رر للقرآن ان)بي أوجهع  أربعة  فذكروا أهنا ذلك،ورشح العلامء تفصيل  "إليهم 

 (1) (بالكتاب ثبت حلكم ناسخة رر القرآن عنها سكت ألحكام منشئة

 تقييرد أو  العرام ختصيص أو املجمل ببيان إما وهي  : البيان تالقة األولي العالقة 

 كالم اهلل تعايل من املراد املعني تفسري أو املشكل توضيح أو املطلق

ومل يبني لنا عدد الصلوات يف كل  قيموا الصالة وآتوا الزكاةوأ كقوله  بيان املجملف

وتكفلت السرنة ببيران ذلرك كلره فجراء يف  ، الزكاة مقدار أو  يوم أو عدد الركعات يف كل صالة

 ." صلوا كام رأيتموين أص  "  قوله األحاديث النبوي

ام جزاء برام أيدهي والسارق والسارقة فاقطعوا  كقوله  وتقييد املطلق العام،ختصيص و 

فجاءت السنة لتبرني ، وهذه اآلية مل حتدد قدر املرسوق الذي جيب فيه القطع  كسبا نكاال من اهلل 

قدر املرسوق واملعني أهنا خصصت العام فليس كل سارق تقطع يده بل من رسق نصابا قيمته ربع 

طرا ليحفظ نفسره مرن دينار فصاعدا وأن يكون املرسوق من حرز مثله وأن ال يكون السارق مض

 تخصيص العام.اهلالك وهذا ما يسمي ب

 يف ثبرت وقرد (األبيض واألسوديث الذي بني املراد من اخليطني )كاحلد توضيح املشكلو

َ َلُكُم اخْلَْيُط األَْبيَُض ِمَن اخْلَرْيِط األَْسرَوِد ِمرَن    قوله نزل ملا أنه وغريمها الصحيحني َحتَّى َيَتَبنيَّ

                                                           

وما بعدها ( التارش: املكتبة  27( انظر تفصيل ذلك أكثر يف : السنة ومكانتها من الترشيع لعبد احلليم حممود )ص:  1

وما بعردها (  ، السرنة ومكانتهرا يف الترشريع  12/ 1بريوت.،  التفسري واملفرسون للذهبي ) -العرصية، صيدا 

 -هر( النارش: املكتب اإلسرالمي: دمشرق 1354املتوىف: ( ملصطفى بن حسني السباعي )377/ 1اإلسالمي )

 (بريوت) م 1952 - هر 1422 الثالثة،: الطبعة - لبنان –سوريا، بريوت 
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َت  َأْجَعُل  إِنِّى اهللَِّ َرُسوَل  َيا َحاتِمٍ  ْبنُ  َعِدىه  َقاَل    اْلَفْجرِ   َوِعَقراالً  َأْبريََض  ِعَقاالً  ِعَقاَلنْيِ  ِوَساَدتِى حَتْ

ْيلِ  – اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  النََّهارِ  ِمنَ  اللَّيَْل  َأْعِرُف  َأْسَودَ  اَم ُهَو َسَواُد اللَّ َوَبَياُض  : إِنَّ ِوَساَدَتَك َلَعِريٌض إِنَّ

 النََّهاِر.

 العالقة الثانية : تالقة التأكيد والتأقيد

 يف حرديث ابرن عمرر أحاديث وجوب الصالة والزكاة والصوم واحلرج ، كقولره  مثل 

: ( صرالة وإيتراء ال وإقرام اهلل رسول حممدا وأن اهلل إال إله ال أن شهادة مخس عىل اإلسالم بني

يف شرأن الصرالة  لقولره مؤكرد احلرديث فهذا ، البخاري رواه ( الزكاة واحلج وصوم رمضان

 الذين أهيا يا} : يف شأن الصوم ، ولقوله (53البقرة) {الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا} :والزكاة

 ولقولره ، (153 البقرة) { تتقون لعلكم قبلكم من الذين عىل كتب كام الصيام عليكم كتب آمنوا

  عرن غني اهلل فإن كفر ومن سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس عىل وهلل} : يف شأن احلج 

 الوالدين بر  أحاديث أيضا ومثاله (97 عمران آل)  { العاملني

  أن تكون منشئة ألبكا  سكت تنها القرآن : العالقة الثالثة

ة وبني املرأة وخالتها يف نكاح واحد وهذا األمر استقلت به السن مثال اجلمع بني املرأة وعمتها

وليس له ذكر يف القرآن الكريم فإن القرآن الكريم حرم بسبب املصاهرة أم الزوجة إن عقرد عر  

ثرم  واحرد.ابنتها وبنت الزوجة إن دخل بأمها وزوجة االبن الصلبي واجلمع بني األختني يف نكاح 

قال   جابر فعن واحدأحلقت السنة بذلك كله اجلمع بني املرأة وعمتها وبني املرأة وخالتها يف نكاح 

  أن تنكح املرأة ع  عمتها أو خالتها هني رسول اهلل 

 وصررية ال " مثررل قولره العالق ة الرابع ة أن تك ون ناس كة حلك م ثب ت بالكت اب       

 ." املوت أحدكم حرض إذا عليكم كتب " قوله مع لوارث

 فإذا عرض املفرس حلكم من هذه األحكام فال غنى له بحال عرن الرجروع إىل السرنة ، ويف

 الرشيفني . رجوعه هذا تأكيد عىل قوة العالقة بني الوحيني
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 اإلعجاز

منهرا  كثررية،ومما يلزم املفرس الكالم عنه يف التفسري )وجوه إعجاز القرآن الكريم( وهري 

هو اإلعجاز املتعلق أوضحها  و أمههاعىل أن  والعلمي، واملستقب ، والتارخيي،، اإلعجاز الترشيعي

  .وبيانه القرآن  بلغة

أمجع اْلُعَقاَلء عىل َأن كتاب اهلل َتَعاىَل معجز مل يقدر أحد عىل معارضرته َمرَع  "قال البيهقي : 

فلوال  {َوإِن أحد من املرُْْشكني استجارك َفَأجره َحتَّى يسمع َكاَلم اهلل}َقاَل اهلل َتَعاىَل ، حتدهيم بذلك 

ة َعَلْيِه مل يقف أ ة اال َوُهَو مْعجَزة ، َوَقاَل َتَعاىَل ْمرَ أن َساَمعه حجَّ َوَقاُلوا }ْه عىل َساَمعه َواَل يكون حجَّ

اَم َأنا َنِذير ُمبني َاْو مل َيكفهْم انا انزلنا عَ  اَم اآْلَيات ِعنْد اهلل َوإِنَّ َلْيرك َلْواَل أنزل َعَلْيِه آَيات من ربه قل إِنَّ

تاب آَية من آَياته َكاف يِف الّداَلَلة َقاِئم مَقام معجزات َغريه وآيات َفأْخرب ان اْلك {اْلكتاب ُيْتىَل َعَلْيِهم 

َوَكاُنوا أْفصح الفصحاء ومصاقع اخلطباء وحتداهم عىل ان  من سواُه من اأْلَْنبَِياء َوقد َجاَءُهم بِِه 

ء عىل إطفاء نوره وإخفاء أمره َفَلو  َيْأُتوا بِمثلِِه وأمهلهم طول السنني َفلم يقدروا َوَكاُنوا احرص يَشْ

ء  أحدَكاَن يِف مقدرهتم معارضته لعدلوا إَِلْيَها ؛ قطعا للحجة َومل ينْقل َعن  ِمنُْهم انه حدث َنفسه بيَِشْ

َفَتاَرة َقاُلوا سحر َوتاَرة َقراُلوا ، بل عدلوا إىَِل العناد َتاَرة َوإىَِل ااِلْستِْهَزاء اخرى ، من َذلِك َواَل رامه 

لني شعر َوتاَرة قَ  ْتَيان بِمثلِِه يِف ، اُلوا أساطري اأْلَوَّ كل َذلِك من التحري واالنقطاع ... َفَلو علُموا ان اإْلِ

ُه َكاَن َأْهون َعَلْيِهم هرو أشرهر وجروه  -أعني اإلعجاز البياين–( وهذا 1) "قدرهتم لبادروا إَِلْيِه أِلَنَّ

مفرس متى ما التفرت إىل ذلرك وأحسرن اإلعجاز يف القرآن الكريم ، واحلديث عنه يف متناول كل 

 معاجلته ، 

 

 

                                                           

هر( النارش: دار 911( لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: 194/ 1( اخلصائص الكربى ) 1

  ت.د – بريوت –الكتب العلمية 
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 وجوه:واحلديث عن هذا العنصر يف التفسري مهم من عدة 

 الكريم.التأكيد على ربانية القرآن  أوال:

ْهِرّي َقاَل حدثت َأن َأَبا جهل َوَأبا ُسْفَيان واألخنس بن  أخرج اْبن اسحاق َواْلَبْيَهِقّي َعن الزه

ْيِل يِف َبيته وأخد كل رجل ِمنُْهم جَمْلِسا  ليستمعوا من َرُسول اهلل رشيق َخرُجوا َلْيَلة  َوُهَو ُيَص ِّ بِاللَّ

ليستمع ِمنُْه وكل اَل يعلم بَمَكان َصاحبه َفَباُتوا َيْسَتِمُعون َلُه َحتَّى إِذا َأْصبُحوا وطلع اْلفْجر تَفرُقوا 

ِريق فتالوموا َقاَل َبعضهم لَبعض اَل   تعودوا َفَلو رآكم بعض سرفهائكم ألوقعرتم يِف َفجمعتهْم الطَّ

ْيَلة الثَّانَِية َعاد كل رجل ِمنُْهم إىَِل جَمْلِسه َفَباُتوا َيْسَتِمُعون  َلُه َنفسه َشْيئا ثمَّ انرصفوا َحتَّى اذا َكاَنت اللَّ

َقاُلوا أول مّرة ثمَّ انرصفوا َحتَّى اذا طلع اْلفْجر تَفرُقوا َفجمعتهْم الطَِّريق َفَقاَل َبعضهم لَبعض مثل َما 

ْيَلة الثَّالَِثة َأخذ كل رجل ِمنُْهم جَمْلِسه َفَباُتوا َيْسَتِمُعون َلُه َحتَّى إِذا طلع اْلفْجر تَفرُقر وا َفَلامَّ َكاَنت اللَّ

ح َحتَّى نتعاهد اَل نعود فتعاهدوا عىل َذلِك ثمَّ تَفرُقروا ِريق َفَقاُلوا اَل َنرْبَ َفَلرامَّ أصربح  َفجمعتهْم الطَّ

 اأْلَْخنَس بن رشيق َأخذ َعَصاُه ثمَّ خرج َحتَّى اتى َأَبا ُسْفَيان يِف َبيته َفَقاَل َأْخربيِن َيا َأَبا َحنَْظَلة َعن َرْأيك

د َفَقاَل َيا َأَبا َثْعَلَبة لقد َسِمعت َأْشَياء أعرفَها َوأعرف َما ُيَراد هَبا َفَقاَل اأْلَ  ْخنَس فِياَم َسِمعت من حُمَمَّ

ِذي َحَلفت ثمَّ خرج من ِعنْده َحتَّى َأَتى ابا جهل َفدخل َعَلْيِه َبيته َفَقاَل َيا َأَبا احلكم َما َرْأيك  َوَأنا َوالَّ

د َفَقاَل َماَذا َسِمعت تنازعنا َنحن َوَبُنو عبد منَاف الرّشرف أطعمروا فأطعمنرا  فِياَم َسِمعت من حُمَمَّ

نا َحتَّى إِذا جتاثينا عىل الركب َوُكنَّا كفريس رهان َقاُلوا منا َنبِي َيْأتِيِه ومحلوا فحملنا وأعطوا فأعطي

اَمء َفَمتَى ندرك َهِذه َواهلل اَل نؤمن بِِه أبدا َواَل نصدقه   (1) "َفَقاَم اأْلَْخنَس بن رشيق ، اْلَوْحي من السَّ

 . على نبوة سيدنا النيب  ثانيا: التأكيد

، وقف قوم مكة عراجزين أمامره برسالته وأخرب بوحي اهلل إليه   حممد صدع سيدنا حني

مدهوشني، تلجئهم أحاديث عقوهلم إىل اإليامن به واتباعه ، وحتملهم سوء طويتهم وخبث نيتهم عىل 

                                                           

ْوِجردي  -(  221/ 2بوة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة )( دالئل الن 1 أمحد بن احلسني بن ع  بن موسى اخلرُْسَ

 -للرتاث الريان دار:  ط –حتقيق: الدكتور / عبد املعطى قلعجى  -هر 455اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: 

 م 1955/  هر 1425 األوىل الطبعة
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غلبت َعَ  بعضهم الشقاوة واستحكمت ِمنُْه الطغاوة فخذل بَِذنبِِه " اهتامه بأنه متقول كذاب، وقد

 {إِن َهَذا إاِلَّ سحر ُمبني} {أبرشا منا َواِحًدا نتبعه}اَل ونكص عىل عقبه َوقَ 

َوِمنُْهم من محله فرط َجهله وقصور عقله عىل امْلَُعارَضة واإلتيات بِمثلِِه َكاَم نقل من ترهات 

ُمَسْيلَمة ىف َقْوله )اْلِفيل والفيل َوَمرا َأْدَراك َمرا اْلِفيرل َلرُه َذْنرب َطِويرل وخرطروم وثيرل( َوَقولره 

)والزارعات زراعا فاحلاصدات حصدا والطاحنات طحنا( إىَِل غري َذلِك من َكاَلمه َواَل خيفى َما ىف 

( وال 1) "َذلِك من الركاكة والفهاهة َوَما فِيِه من الّداَلَلة عىل جهل َقاِئله َوضعف عقله وسخف َرْأيه 

اهترامهم  ا ثبرت كرذُب غري صرحيح ، وإذ أن ما اهتموا به سيدنا  -ما يف عجزهم كذلك–خيفى 

صادق يف دعواه النبوة ، وأن هذا الكالم  هم يف اإلتيان بمثل هذا القرآن ، ثبت أن سيدنا وفشلُ 

  ليس كالم برش.

 وصدقه . وعليه فكل وجه من وجوه اإلعجاز يربز يف التفسري هو دليل عىل نبوة سيدنا 

 الكتابالتأكيد على تنوع ودميومة خصيصة )اإلعجاز( هلذا  ثالثا:

بالرسالة اخلامتة، وكان ال ُبدَّ من معجرزة ُتالِئرم طبيعُتهرا  أرسل اهلل َنبِيَّه ورسوله حممًدا 

د وجوه إعجازها؛ لُتقيم احلُجة عىل اخللق كافَّة، وتظلَّ شاهدة عىل  رسالَة اهلل اخلامتة إىل العاملني؛ فتتعدَّ

 صدق الرسالة اخلامتة وربانيَّتها.

؛ ألن املعجزة املؤقتة ال تؤدِّي ملعجزة مؤقَّتة كمعجزات األنبياء من قبله ولذا مل تكن هذه ا

ى به حممد  ة، وإنام كانت هذه املعجزة اخلالدة هي القرآن، الذي حتدَّ هذا الدور وال َتْصُلح هلذه املهمَّ

  العرب، وهم أرباب الفصاحة والبالغة والبيان، ومل تنته هذه املعجزة بوفاة رسرول اهلل  برل

ة كام وعد اهلل . ت حتى زماننا، وستظله مستمرَّ  استمرَّ

                                                           

النارش : املجلرس األعرىل  -( ع  بن أيب ع  بن حممد بن سامل اآلمدي344 ( غاية املرام يف علم الكالم )ص: 1

 حتقيق : حسن حممود عبد اللطيف -1391القاهرة ،  -للشئون اإلسالمية 
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 اإلمجالي.بيان املعنى العام أو املعنى 

، من العنارص األساسية يف تفاسريهم -يف تفاسريهم  وإن مل خيصه األقدمون بعنوان مستقل-وهو 

  .يف ذلك عباراهتم  تختلفا اآلية الكريمة ، وإنالسورة أو هبا  حيث يبينون الفكرة التي تنطق

: وهلل املرشق واملغرب فأينام تولوا فثم وجه اهلل  يقول يف قول اهلل  -مثال– فالطربي 

ومعنى اآلية إًذا: وهلل ملك اخللق الذي بني املرشق واملغرب يتعبدهم بام شاء، وحيكم فيهم ما يريد "

جهي، فإنكم أينام تولوا وجوهكم فهنالرك نحو و -أهيا املؤمنون  -عليهم طاعته، فولوا وجوهكم 

 (. 1) "وجهي 

وا َوَتتَُّقوا َوُتْصلُِحوا   يف قول اهلل - والزخمرشي  َعُلوا اهللََّ ُعْرَضًة أِلَْيامنُِكْم َأْن َترَبه َوال جَتْ

مرن ومعنى اآلية عىل األوىل: أّن الرجل كان حيلف عىل بعض اخلرريات،  "يقول :  - َبنْيَ النَّاِس 

صلة رحم، أو إصالح ذات بني، أو إحسان إىل أحد، أو عبادة، ثم يقول: أخراف اهللَّ أن أحنرث يف 

َعُلوا اهللََّ ُعْرَضًة أِلَْيامنُِكْم يميني حاجزًا ملا حلفتم  أي، فيرتك الرّب إرادة الرّب يف يمينه، فقيل هلم: َوال جَتْ

 (.2) "عليه 

ِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئًا َوال ُيْقَبرُل وَ   يف قول اهلل  -يقول  والرازي  ُقوا َيْومًا اَل جَتْ اتَّ

ِمرُل َعنَْهرا  ":  - ِمنْها َشفاَعٌة ..  َوَمْعنَى اآْلَيِة َأنَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة اَل َتُنوُب َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َواَل حَتْ

ِه َوَأبِيِه َوَمْعنَى َهِذهِ النَِّياَبِة َأنَّ َطاَعَة امْلُطِيِع اَل َتْقيِض َعىَل َشْيًئا مِمَّا َأَصاهَبَا، َبْل َيِفره امْلَْرُء فِ  يِه ِمْن َأِخيِه َوُأمِّ

ُجِل َيْقيِض َعْن َقِريبِِه وَ  ْنَيا َكالرَّ َصِديِقِه َدْينَرُه اْلَعايِص َما َكاَن َواِجًبا َعَلْيِه. َوَقْد َتَقُع َهِذِه النَِّياَبُة يِف الده

اَم َيَقُع فِيِه ِمَن احْلََسنَاِت.وَ  ا َيْوُم اْلِقَياَمِة َفإِنَّ َقَضاَء احْلُُقوِق إِنَّ ُل َعنُْه، َفَأمَّ  َيَتَحمَّ

                                                           

 (533/ 2( تفسري الطربي  ) 1

 (217/ 1( تفسري الزخمرشي  ) 2
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اَلُم:  َرِحَم اهللَُّ َعْبًدا َكاَن ِعنَْدُه أِلَِخيِه َمْظَلَمٌة يِف ِعْرٍض َأْو »َرَوى َأُبو ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َعَلْيِه السَّ

ُه َقْبَل َأْن ُيْؤَخَذ ِمنُْه َوَليَْس َثمَّ ِدينَاٌر َواَل ِدْرَهٌم َفإِْن َكاَنْت َلُه َحَسنَاٌت أَ َماٍل  َخرَذ ِمرْن َأْو َجاٍه َفاْسَتَحلَّ

 ( .2) "( 1«)َحَسنَاتِِه َوإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َحَسنَاٌت مَحََل ِمْن َسيَِّئاتِهِ 

 

 وجوه:لتفسري من وتبدو أهمية احلدقث تن هذا العنصر يف ا

  الرتمجة:يف كون  مربلة مهمة  أوهلا:

 ، فالرذهبي يف )التفسرريع الرتمجة وتعريفهم لتلرك األنرواعتنوعت عبارات العلامء يف أنوا

 ، أربعة، والقطان يف مباحثه بدأ ببيان أهنا نوعان ثم انتهى إىل واملفرسون( جعلها ثالثة أنواع

، أنواع مخسة، وخالصة كالمهم انتهى إىل أن الرتمجة فيهاذا التنوع دار كالم العلامء وحول ه

، والرتمجة اين األصليةللمع ، والرتمجة املعنويةبغري املثل ، والرتمجة احلرفيةالرتمجة احلرفية باملثلوهي )

  (، والرتمجة التفسرييةللمعاين الثانوية املعنوية

قرآن بلغة أخرى حتاكيه حذوًا فمعناها أن ُيرتَجم نظم ال أما الرتمجة احلر ية باملثا : 

بحذو بحيث حتل مفردات الرتمجة حمل مفرداته، وأسلوهبا حمل أسلوبه، حتى تتحمل الرتمجرة مرا 

له نظم األصل من املعانى املقيدة بكيفياهتا البالغية وأحكامها الترشيعية  (3) "حتمَّ

ذوًا بحذو بقدر فمعناها أن ُيرتجم نظم القرآن ح "وأما الرتمجة احلر ية بغري املث :

طاقة املرتِجم وما تسعه لغته، وهذا أمر ممكن، وهو وإن جاز ىف كالم البرَش، ال جيوز بالنسبة لكتاب 

                                                           

 صرحيح:  انظرر –عا بألفراظ متقاربرة مل أجده موقوفا عىل أيب هريرة أو غريه ، لكنه ورد عند البخاري مرفو ( 1

( كتاب املظامل باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبني مظلمته حديث رقرم 515/ 2) البخاري

2317 . 

 (494/ 3( تفسري الرازي ) 2

 (19/ 1( التفسري واملفرسون ) 3
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اهلل العزيز، ألن فيه من فاعله إهداراً لنظم القرآن، وإخالالً بمعناه، وانتهاكًا حلرمته، فضاًل عن كونه 

 (.1) "فعاًل ال تدعو إليه رضورة 

بيان معنى الكالم بلغة أخرى " بأهناعرفها الشيخ القطان فقد  عنويةالرتمجة املوأما 

 (2) "من غري تقييد برتتيب كلامت األصل أو مراعاة لنظمه.

 له معان أصليه، ومعان ثانوية. -وكذا كل كالم عريب بليغ-القرآن الكريم  "عاد فقال : ثم 

ل من عرف مدلوالت األلفاظ املفردة واملراد باملعاين األصلية املعاين التي يستوي يف فهمها ك

 وعرف وجوه تراكيبها معرفة إمجالية.

 (. 3) "الكالم، وهبا كان القرآن معجًزا خواص النظم التي يرتفع هبا شأن واملراد باملعاني الثانوية

اين األصلية ال ختلو من فساد، ترمجة املع أنترمجة املعاين الثانوية أمر غري ميسور ، و بني أنثم 

وحيق لنرا أن نقرول: إن  ": وقال هنا انتقل إىل نوع خامس للرتمجة سامه )الرتمجة التفسريية(  ومن

علامء اإلسالم إذا قاموا بتفسري للقرآن، يتوخى فيه أداء املعنى القريب امليسور الراجح، ثم يرتجم 

بمعنى  "تفسرييةترمجة "أو  "ترمجة تفسري القرآن"هذا التفسري بأمانة وبراعة، فإن هذا يقال فيه: 

برسرالة  - –رشح الكالم وبيان معناه بلغة أخرى. وال بأس بذلك. فإن اهلل تعاىل بعث حممرًدا 

وكان النبي ُيبعث إىل قومه خاصة وُبعثت "اإلسالم إىل البرشية كافة عىل اختالف أجناسها وألواهنا: 

زل بلغة العرب صار إبالغه والقرآن الذي ن -، ورشط لزوم الرسالة البالغ (4) "إىل الناس كافة

لألمة العربية ملزًما هلا، ولكن سائر األمم التي ال حُتسن العربيرة، أو ال تعرفهرا يتوقرف إبالغهرا 

الدعوة عىل ترمجتها بلساهنا. وقد عرفنا قبل استحالة الرتمجة احلرفية وحرمتهرا. واسرتحالة ترمجرة 

                                                           

 (22/ 1( التفسري واملفرسون ) 1

 هر  1417ة العارش الطبعة –شيخ مناع القطان ط: مكتبة وهبة ( لل327مباحث يف علوم القرآن )ص: (  2

 (325( مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )ص:  3

. انظر : صحيح البخاري ر م م  جزء من حديث طويل أخرجه البخاري يف صحيحه عن جابر بن عبد اهلل (  4

 . 435أْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا حديث رقم ُجِعَلْت يِل ا ( كتاب الصالة َباب َقْوِل النَّبِيِّ 95/ 1)



- 922 - 

فيها من أخطار، فلم يبق إال أن يرتجم تفسري القرآن  املعاين الثانوية، ومشقة ترمجة املعاين األصلية وما

نَّة إىل لسان كل قبيرل حترى  الذي يتضمن أسس دعوته بام يتفق مع نصوص الكتاب ورصيح السٌّ

تبلغهم الدعوة وتلزمهم احلجة. وترمجة تفسري للقرآن عىل نحو ما ذكرنا يصح أن نسميها بالرتمجرة 

عنوية وإن كان الباحثون ال يفرقون بينهام، فإن الرتمجة املعنوية التفسريية. وهي ختتلف عن الرتمجة امل

توهم أن املرتجم أخذ معاين القرآن من أطرافها ونقلها إىل اللغة األجنبية، كام يقال يف ترمجة غرريه: 

ترمجة طبق األصل. فاملفرسِّ يتكلم بلهجة املبنيِّ ملعنى الكالم عىل حسب فهمه، فكأنه يقول للناس: 

أفهمه من اآلية، واملرتجم يتكلم بلهجة من أحاط بمعنى الكالم وصبَّه يف ألفاظ لغة أخرى.  هذا ما

وشتان بني األمرين. فاملفرسِّ يقول يف تفسري اآلية: يعني كذا، ويذكر فهمه اخلاص. واملرتجم يقول: 

 معنى هذا الكالم هو عني معنى اآلية، وقد عرفنا ما يف ذلك.

د يف ال رتمجة التفسريية أهنا ترمجة لفهم شخيصر خراص، ال تتضرمن وجروه وينبغي أن يؤكَّ

منهرا، وهبرذا تكرون ترمجرة للعقيردة  التأويل املحتملة ملعاين القرآن، وإنام تتضمن ما أدركه املفرس

 (.1) "اإلسالمية ومبادئ الرشيعة كام ُتفهم من القرآن 

إننا نعمرد إىل تفسرريه وننظرر يف فالكريم لو أردنا ترمجة ملعاين القرآن وبناء عىل ما سبق ، ف

،  لذلك )لغة النص، ووجوه إعجرازهعنارصه ونتخري منها ما يصلح بيانا ملعانيه، وأقرب العنارص

، وأردنا أن نرتجم القرآن  )معاين املفردات( كعنرص تفسريي، فلو عمدنا إىل(وبيان املعنى اإلمجايل

  بالغرض، ولو عمدنا إىل )مبحث اإلعجاز(، وما وىفذا العنرص ما جاز لنا ذلكالكريم من خالل ه

فيا يف بيان معاين القرآن كا-، خلرجنا هبذا العمل عن غرض القرآن األص ، فلم يتبق لنا كعنرص آخر

 إال )بيان املعنى العام( . -، وافيا بالغرض من الرتمجةالكريم

 .إثبات قسره لكل الناس ثانيا:

 قال  ،ىل يرس القرآن يف حفظه وفهمه والعمل بهع يؤكد احلق  كتاب اهلليف غري آية من 

ا َ بِِه امْلُتَِّقنَي َوُتنِْذَر بِِه َقْوًما ُلدًّ َسانَِك لُِتبرَشِّ
َناُه بِلِ ْ اَم َيرسَّ رَناُه   وقال ، [ 97]مريم: َفإِنَّ ْ اَم َيرسَّ َفرإِنَّ

                                                           

 (327( مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )ص:  1
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ُروَن  ُهْم َيَتَذكَّ كِرٍ َولَ  [ وقال 55]الدخان:  بِلَِسانَِك َلَعلَّ ْكِر َفَهْل ِمرْن ُمردَّ َنا اْلُقْرآَن لِلذِّ ْ  َقْد َيرسَّ

عليه حفظها ؛ الشتباهها مرع فيستعيص  [ ، عىل أن املرء قد يقرأ اآلية من كتاب اهلل 17]القمر: 

، أو خيطئ فيه، وربام يستصعب تطبيقها يف حياته ، فإذا ما قرأ معناها ووقف غريها، وحيار يف فهمها

 ل عليه احلفظ والفهم والتطبيق . عىل فكرهتا سه
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 .ما يستفاد من النص القرآنيبيان 

إِنَّ َهرَذا اْلُقرْرآَن   األصل يف القرآن الكريم أنه كتاب هداية وإرشاد ؛ مصداقا لقولره 

تِي ِهَي َأْقَوُم    هَيِْدي لِلَّ

هيدي لعقيدة احلق، وأصلح  هو كتاب هداية إهلية، وترشيع ديني، ونور": د. الزحي يقول 

َقْد جاَءُكْم ِمَن اهللَِّ ُنوٌر َوكِتراٌب   مناهج احلياة، وأصول األخالق والقيم اإلنسانية العليا، قال 

ُلامِت إىَِل النهوِر بِإِذْ  ِرُجُهْم ِمَن الظه الِم، َوخُيْ بََع ِرْضواَنُه ُسُبَل السَّ ، َوهَيِْدهيِْم إِىل نِهِ ُمبنٌِي هَيِْدي بِِه اهللَُّ َمِن اتَّ

 (.1) "[ 11 -15/ 5]املائدة   رِصاٍط ُمْسَتِقيٍم 

إضافة إىل تبوء القصص القرآين مكانة كبرية فيه ، فآياته كثرية متناثرة ، والطريقرة األمثرل 

 لدراستها تتم باستخالص الدروس املستفادة منها .

هردايات القررآن الكرريم  ولذلك فال جرم أن خيصص املفرس يف تفسريه عنرصا يبرني فيره

 املستفادة من اآلية أو القصة أو السورة التي يعرض هلا ، 

  وجوه:وتظهر أهمية هذا العنصر من 

 التأكيد تلى ارتباط القرآن حبياة الناس وواقعهم  أوال:

 ومناسرباهتم،مل ينزل القرآن الكريم إىل الناس ليكون نصيبه منهم أن يقررأوه يف صرلواهتم 

منذ وجودهم  حلياهتم،منظام  أحواهلم،بل جاء ليكون مالزما للناس يف كل  ذلك،عند  وينتهي دوره

 ثم موهتم  حياهتم،ثم مراحل  أمهاهتم،يف أصالب آبائهم ثم أرحام 

فنراه هيتم باإلنسان يف كل مراحل حياته ، حتى ال يكاد يغفل شيئا منها ، فاختار  -

وهو الزواج الرشعي كام يفهم ذلك مرن له )وهو غري موجود بعد( أفضل طريق إلجياده، 

 {َواهللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبننَِي َوَحَفرَدةً }  قوله 

                                                           

 املؤلف : د وهبة بن مصطفى الزحي  -(5/ 1( التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ) 1

  هر 1415 ، الثانية:  الطبعة - دمشق –النارش : دار الفكر املعارص 
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[، وحفظ له حقه يف املرياث وهو يف بطن أمه كام بفهم ذلك مرن الرنص عرىل 72]النحل: 

ث ، سواء كان هذا الوجود حقيقة أو تقديرا ، وميرز املررأة )وجود الولد( يف آيات املواري

، ثم ندب األبوين الختيار أفضل ، كام يف العدة والنفقة احلامل عن املرأة احلائل يف األحكام 

َيى مَلْ َنْجَعْل َلُه مِ  َيا اسم له ، كام يفهم ذلك من قوله  َك بُِغاَلٍم اْسُمُه حَيْ ُ ا ُنبرَشِّ ا إِنَّ ْن َزَكِريَّ

، كام يفهرم ذلرك مرن آيرات [، وأوجب عليهام حسن تربيته صغريا7]مريم:   َقْبُل َسِميًّا

ثم وجه هذا اإلنسان إىل السعي يف األرض لطلب معاشه ، الوصايا األبوية يف سورة لقامن 

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها } باحلالل ، فقال  َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقرِه ُهَو الَّ

، فخفف عن حقا يف حاالت ضعفه  ذا اإلنسانوأوجب هل[ ، 15]امللك:  {َوإَِلْيِه النهُشوُر 

وأسقط التكليف عن الصبي واملجنرون واملررأة احلرائض ، املريض والضعيف واألعمى

هلل وقرن هذه احلقوق بتوحيرد اثم جعل له حقوقا عىل أوالده حني يكون والدا والنفساء ، 

  فقال  َررَب
را َيرْبُلَغنَّ ِعنْرَدَك اْلكِ اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ َك َأالَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ َوَقىَض َربه

ا َوُقْل هَلاَُم َقْواًل َكِرياًم ) ا َفاَل َتُقْل هَلاَُم ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ ا َأْو كاَِلمُهَ اَم َجنَاَح ( َواْخِفْض هَلُ 23َأَحُدمُهَ

َيايِن َصِغرًيا  ُهاَم َكاَم َربَّ ِة َوُقْل َربِّ اْرمَحْ مْحَ لِّ ِمَن الرَّ ، ثم كرمه بعرد [24، 23]اإلرساء:  الذه

 .موته فأوجب تغسيله وتكفينه ودفنه وتنفيذ وصيته 

إلنسران يف حياتره ، وحيردد يطرح مشراكل تقرع ل -أي القرآن لكريم–نراه ثم  -

  .عالجها أسباهبا، ويبني طرق

وجاء نظام وضعي بحل أفضل من  حلها،وما من مشكلة عرض هلا القرآن الكريم وعرض 

 القرآين.احلل 

فاملنهج اإلهلي القرآين موضوع ليعمل يف كل بيئة، ويف كرل مرحلرة مرن مراحرل النشرأة "

ي اإلنسانية، ويف كل حالة من حاالت النفس البرشية الواحدة.. وهو موضوع هلذا اإلنسران الرذ
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يعي  يف هذه األرض، آخذ يف االعتبار فطرة هذا اإلنسان وطاقاته واستعداداته، وقوته وضعفه، 

 (1) "وحاالته املتغرية التي تعرتيه 

  :والبية القرآن لكل زمانتلى  ثانيا: التأكيد

إىل إرشادات وتوجيهات يف شتى شئون حياهتم ، وحتى  -يف كل زمان ومكان–حيتاج الناس 

إلرشادات والتوجيهات ثقة الناس يلزم فيها رشطران ، أوهلرام أن تكرون مرن خبرري تكتسب هذه ا

ن من حمب هلم حريص عىل بأحواهلم عامل بام يصلحهم ويصلح لزماهنم وأحواهلم ، والثاين : أن تكو

  .ما ينفعهم

العليم بخلقه ، اخلبري بام ينفعهم وما يرضهم،  ، فهو  والرشطان متحققان يف رب العزة 

يُف اخْلَبرِيُ   ل قا
 [ 14]امللك:  َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِ

تبه ورشع هلرم منراهج وهو كذلك حمب خللقه حريص عليهم ، ولذلك أرسل رسله وأنزل ك

  .تتناسب معهم

خليق برأن تسرتنطق آياتره وتسرتثار سروره  -القرآن الكريم–ومن ثم فإن كالمه سبحانه 

به أحواهلم يف وتنصلح ، ما ينفعهم ويرشدهم  -يف خمتلف الزمان واملكان–س ليستخرج منها النا

 .املعاش ويف املعاد

 -املأخوذة من أزمنة خمتلفة والتي تتناول مواعظ وإرشادات خمتلفة-وقصص القرآن الكريم 

 ..شاهدة عىل ذلك 

شادات ، وهي كذلك غري اإلر غري اإلرشادات يف قصة نوح   فاإلرشادات يف قصة آدم

التي يف قصة هود وصالح وإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقروب ويوسرف وموسرى وهرارون 

 وداود وسليامن وعيسى عليهم مجيعا صلوات اهلل وسالمه 

وكأن كل قصة أتت يف زمان معني ونصحت بأمر يتناسب مع طبيعة البرش يف هذا الزمان، 

لة اخلتام شاملة لكل هذه التوجيهات حتى استوت البرشية عىل ساقها وبلغت أشدها فجاءت رسا

                                                           

 (13/ 1) قطب سيد –القرآن ( يف ظالل  1
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اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو   مضيفة هلا ما يتناسب مع طبيعة البرشية يف املرحلة التي جاءت فيها ، كام قال و

َا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّ 2احْلَيه اْلَقيهوُم )
ًقا ملِ َل َعَلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ ْنِجيَل )( َنزَّ ( ِمْن َقْبُل 3ْوَراَة َواإْلِ

َوَأْنَزْلنَرا إَِلْيرَك اْلكَِتراَب بِراحْلَقِّ   [ ولقوله 4 - 2]آل عمران:   ُهًدى لِلنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن 

َا َبنْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهْيِمنًا َعَلْيِه 
ًقا ملِ  [45]املائدة:   ُمَصدِّ

العربة والعظة  مواضع-استطاعإن –رآن الكريم ينبغي عليه أن يربز يف كل آية واملفرس للق

 بالتفسري. إال-الغالبيف –الكامنة يف اآلية التي ال تتضح 

 :القرآنتنوع هداقات التأكيد تلى  ثالثا:

القرآن كتاب هداية عامة، بمعنى أن هدايته متنوعة شاملة لكل شئون الناس، يف السياسة 

االجتامع والتعليم والرتبية والصحة واألرسة والسلم واحلرب وغري ذلك، وما من جمال واالقتصاد و

ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا  من هذه املجاالت إال وللقرآن الكريم فيه إرشاد، مصداقا لقوله  َوَنزَّ

ى لِْلُمْسلِِمنيَ  ًة َوُبرْشَ  َوُهًدى َوَرمْحَ
ٍ
ء  [ 59]النحل:   لُِكلِّ يَشْ

، بدأ )الشورى( كطريقة رشيدة للحكمففي السياسة الداخلية مثال أرشد الناس إىل إرساء م

ْل } بذلك :  خماطبا نبيه  فقال  َفاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يِف اأْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

يف تنفيذهم هذا املبدأ  -مادحا املؤمنني  [ وقال 159]آل عمران:   لنَِي َعىَل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ حُيِبه امْلَُتَوكِّ 

ِْم َوَأَقاُموا } :  -يف الفصل يف أمورهم اهلامة ، ويف سورة محلت هذا االسم ِذيَن اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ َوالَّ

اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َومِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ   [35]الشورى:    الصَّ

تعليم أبنائهم االقتداء بالنامذج الرتبوية الطيبة يف ويف الرتبية أرشد القرآن اآلباء إىل رضورة 

َوإِْذ َقاَل ُلْقاَمُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظرُه َيراُبنَيَّ اَل   مبينا ما كان من لقامن البنه : اخلري واحلكمة ر فقال 

 ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الرشِّ
َا إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن يِف َصْخَرٍة َأْو يِف ..... َك َلُظْلٌم َعظِيٌم ُترْشِ َياُبنَيَّ إهِنَّ

ا اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َلطِيٌف َخبرٌِي ) اَمَواِت َأْو يِف اأْلَْرِض َيْأِت هِبَ اَلَة َوْأُمْر بِاملَْ 11السَّ ْعُروِف َواْنَه ( َياُبنَيَّ َأِقِم الصَّ

َك لِلنَّاِس َواَل مَتِْ  يِف 17َعِن امْلُنَْكِر َواْصرِبْ َعىَل َما َأَصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ) ْر َخدَّ ( َواَل ُتَصعِّ
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ُضْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر ( َواْقِصْد يِف َمْشيَِك َواغْ 15اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبه ُكلَّ خُمَْتاٍل َفُخوٍر )

 [19 - 13]لقامن:    اأْلَْصَواِت َلَصْوُت احْلَِمريِ 

اْقَرْأ   ويف التعليم أرشد الناس إىل القراءة ، فكان أول ما نزل أمر رصيح هبا ، يف قوله 

ِذي َخَلَق) َك الَّ ْنَساَن ِمْن َعَلٍق)1بِاْسِم َربِّ َك اأْلَْكَرُم)( اْقَرْأ َورَ 2( َخَلَق اإْلِ َم بِاْلَقَلِم)3به ِذي َعلَّ ( 4( الَّ

ْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم  َم اإْلِ اَم  وجعل أفضل الناس بعد األنبياء العلامء فقال  [5 - 1]العلق:  َعلَّ إِنَّ

 جعل من مهمة الرسول   [ بل إنه25]فاطر:  خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدهِ اْلُعَلاَمُء إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َغُفوٌر 

يُكْم  تعليم الناس ورفع اجلهل عنهم فقال  َكاَم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمنُْكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياتِنَا َوُيَزكِّ

ُمُكْم َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ  ْكَمَة َوُيَعلِّ ُمُكُم اْلكَِتاَب َواحْلِ  [151]البقرة:  {َوُيَعلِّ

 تنوعت هدايات القرآن يف كل جمال من جماالت احلياة .  وهكذا

  



- 920 - 

 مراجع البحث

 مرتبة على حروف املعجم

نرشر يف جملرة كليرة الرشريعة  -للباحرث  -سؤال وجواب يف تفسري سورة الفاحتة 122 .1

 . 2214والقانون بطنطا العدد التاسع والعرشين لسنة 

 -د بن عبد الرمحن بن سليامن الرومري أ. د. فه  -اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش .2

النارش: طبع بإذن رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واالرشاد يف اململكة العربية 

 م1951 -هر1427الطبعة: األوىل  - 5/5/1421وتاريخ  5/ 951السعودية برقم 

لعريب املعافري االشبي  القايض حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن ا -أحكام القرآن البن العريب  .3

النرارش: دار  -راجع أصوله وخرج أحاديثه: حممد عبد القرادر عطرا -هر(543املالكي )املتوىف: 

 م 2223 -هر  1424الطبعة: الثالثة،  -لبنان –الكتب العلمية، بريوت 

أبو احلسن سيد الدين ع  بن أيب عر  برن حممرد برن سرامل  -اإلحكام يف أصول األحكام  .4

 هر( املحقق: عبد الرزاق عفيفي النارش: املكتب اإلسالمي، بريوت .131اآلمدي )ت:  الثعلبي

املؤلف : حممد بن ع  بن حممد الشوكاين  -إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول .5

الطبعرة :  -املحقق : الشيخ أمحد عزو عناية ، النارش : دار الكتاب العريب  -هر(1252)املتوىف : 

 م1999 -هر 1419ألوىل الطبعة ا

أبو احلسن ع  بن أمحد بن حممد بن ع  الواحدي، النيسابوري، الشافعي  -أسباب النزول  .1

 -الردمام  –النارش: دار اإلصالح -هر( املحقق: عصام بن عبد املحسن احلميدان 415)املتوىف: 

 م 1992 -هر  1412الطبعة: الثانية، 

النرارش : دار  -أيب بكرر برن حممرد السريوطي  لعبد الررمحن برن -أرسار ترتيب القرآن  .7

 حتقيق : عبد القادر أمحد عطا دون تاريخ -القاهرة  –االعتصام 



- 921 - 

حممد األمني بن حممد املختار برن عبرد القرادر -أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  .5

 –يع برريوت هر( النارش : دار الفكر للطباعة و النرش و التوز1393اجلكني الشنقيطي )املتوىف : 

 مر 1995 -هر  1415لبنان: 

 .يسري بترصف – صربي عكرمة للشيخ ؛"أضواء عىل إعجاز القرآن الكريم .9

أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن  -إمالء ما من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات  .12

 باكستان  –الهور -هر( حتقيق إبراهيم عطوه النارش املكتبة العلمية111عبد اهلل العكربي )

دار النرش :  -أبو الليث نرص بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه احلنفي-بحر العلوم  .11

 حتقيق: د.حممود مطرجي - بريوت –دار الفكر 

أبو حيان حممد بن يوسف بن ع  بن يوسف بن حيان -البحر املحيط يف التفسري أليب حيان  .12

برريوت  -فكرر طبعرة دار ال –ي حممرد مجيرل هر( ت: صردق745أثري الدين األندليس )املتوىف: 

 هر1422

لبدر الدين حممد بن عبرد اهلل برن هبرادر الزركيشر )املتروىف :  -الربهان يف علوم القران  .13

م . دار إحيراء  1957 -هرر  1371الطبعرة : األوىل ،  -هر( ت: حممد أبو الفضل إبرراهيم794

 الكتب العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه

ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، أبو الفيض،  -س من جواهر القاموس تاج العرو .14

بيدي )املتوىف:   النارش: دار اهلداية ،  -هر( املحقق: جمموعة من املحققني 1225امللّقب بمرتىض، الزَّ

 "حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد»التحرير والتنوير  .15

هرر( 1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتروىف :  -اشورالبن ع

 هر 1954سنة النرش:  -تونس –النارش : الدار التونسية للنرش 

أبو العرال حممرد عبرد الررمحن برن عبرد الررحيم  -حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي .11

بابطي ط: دار احلديث القاهرةالطبعرة هر( خرج أحاديثه عصام الص1353املباركفورى )املتوىف: 

 هر 1421األوىل 



- 929 - 

نارص الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر  -تفسري البيضاوي أنوار التنزيل وأرسار التأويل  .17

 -الطبعة: األوىل  -هر( ت: حممد عبد الرمحن املرعش 155بن حممد الشريازي البيضاوي )املتوىف: 

 بريوت -دار إحياء الرتاث العريب  -هر  1415

حممد رشيد بن ع  رضا بن حممد شمس الدين بن -تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(  .15

هر( النارش: اهليئرة املرصرية 1354حممد هباء الدين بن منال ع  خليفة القلموين احلسيني )املتوىف: 

 م 1992سنة النرش:  -العامة للكتاب 

 حممد بن عبد اهلل برن عيسرى برن حممرد أبو عبد اهلل-تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  .19

حتقيق: أبو عبد اهلل حسني بن  -هر( 399املري، اإللبريي املعروف بابن أيب َزَمننِي املالكي )املتوىف: 

الطبعة: األوىل،  -مرص/ القاهرة  -النارش: الفاروق احلديثة  -حممد بن مصطفى الكنز  -عكاشة 

 م2222 -هر 1423

أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر  -بن أيب حاتمتفسري القرآن العظيم ال .22

النارش:  -حتقيق: أسعد حممد الطيب -هر(327التميمي، احلنظ ، الرازي ابن أيب حاتم )املتوىف: 

 هر ،   1419 -الطبعة: الثالثة  -اململكة العربية السعودية  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصري  -كثري تفسري القرآن العظيم البن  .21

هرر: دار  1419 -الطبعرة: األوىل  -هر( ت: حممد حسني شمس الدين 774الدمشقي )املتوىف: 

 بريوت -الكتب العلمية، منشورات حممد ع  بيضون 

فررح  أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكرر برن-تفسري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن  .22

هر( حتقيرق: أمحرد الرربدوين وإبرراهيم 171األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: 

 القاهرة -دار الكتب املرصية  -م 1914 -هر 1354الطبعة: الثانية،  -أطفي 

هر( الطبعرة: األوىل، مطبعرة 1371أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف:  .تفسري املراغي:  .23

 1941 -هر  1315أوالده بمرصمصطفى البابى احللبي و
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النرارش : دار  -د وهبة بن مصطفى الزحي   -التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج  .24

 هر  1415الطبعة : الثانية ،  -دمشق  –الفكر املعارص 

( الشيخ العالمة حممرد 342/ 15تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن ) .25

إرشاف ومراجعة: الدكتور هاشم حممد ع   -األرمي العلوي اهلرري الشافعي  األمني بن عبد اهلل

 -هرر  1421الطبعرة: األوىل،  -لبنران  –النارش: دار طوق النجاة، برريوت  -بن حسني مهدي 

 م  2221

هرر( 372ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلرروي، أبرو منصرور )املتروىف:  -هتذيب اللغة  .21

 م  ، 2221الطبعة: األوىل،  -بريوت  –: دار إحياء الرتاث العريب النارش -املحقق: حممد عوض 

عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين )املتوىف: -التيسري يف القراءات السبع  .27

 م1954هر/ 1424بريوت الطبعة: الثانية،  –هر( النارش: دار الكتاب العريب 444

املترويف سرنة  - جعفر حممد بن جريرر الطرربيأليب  -جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .25

دار الفكرر  -قدم له الشيخ خليل امليس ، ضبط وتوثيق وخترريج صردقة محيرد العطرار  -ه312

 للطباعة والنرش والتوزيع

-وسننه وأيامه = صحيح البخاري اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  .29

النارش:  -املحقق: حممد زهري بن نارص النارص  -ي اجلعفي ملحمد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخار-

 هر 1422الطبعة: األوىل،  -دار طوق النجاة 

النرارش:  -هر(1371ملحمود بن عبد الرحيم صايف )املتوىف: -اجلدول يف إعراب القرآن  .32

 هر ،  1415الطبعة: الرابعة،  -مؤسسة اإليامن، بريوت  -دار الرشيد، دمشق 

هرر( 911لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتروىف: -اخلصائص الكربى .31

 د.ت  –بريوت  –النارش: دار الكتب العلمية 

 . 2221طاهر سليامن محودة طبعة دار اجليل للنرش والتوزيع -دراسة املعنى عند األصوليني  .32
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د اجلرجاين  )املتوىف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حمم-درج الدرر يف تفسري اآلي والسور  .33

 -م  2225 -هر  1429الطبعة: األوىل،  -النارش: جملة احلكمة، بريطانيا  -هر( 471

حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القرادر  -دفع إهيام االضطراب عن آيات الكتاب  .34

: مكتبة اخلراز القاهرة ، توزيع  -النارش : مكتبة ابن تيمية  -هر( 1393اجلكني الشنقيطي )املتوىف : 

 م 1991 -هر  1417الطبعة : األوىل  -جدة  –

ْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي -دالئل النبوة  .35 أمحد بن احلسني بن ع  بن موسى اخلرُْسَ

النارش: دار الكتب العلمية، دار الريان للرتاث  -هر( املحقق: د. عبد املعطي قلعجي 455)املتوىف: 

 م 1955 -هر  1425 -الطبعة: األوىل -

النرارش: مكتبره  -دراسة وحتقيق: أمحد شراكر -حممد بن إدريس الشافعي - "الرسالة  .31

 م1942هر/1355األوىل،  -احللبي، مرص 

هر( 1354ملصطفى بن حسني السباعي )املتوىف: -السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي  .37

 -هرر  1422لطبعرة: الثالثرة، ا -لبنران  –سوريا، بريوت  -النارش: املكتب اإلسالمي: دمشق 

 م )بريوت( 1952

 بريوت.،   -التارش: املكتبة العرصية، صيدا  -السنة ومكانتها من الترشيع لعبد احلليم حممود  .35

سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شرداد برن عمررو األزدي  -سنن أيب داوود .39

ََِجْستاين )املتوىف:  النارش: املكتبة العرصية،  -عبد احلميد  هر( املحقق: حممد حميي الدين275السِّ

 بريوت. –صيدا 

  2224ط: مرياث النبوة للنرش والتوزيع -د أمحد فهمي أبو سنة -الُعرف والعادة يف رأي الفقهاء .42

لشهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الردائم -عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ  .41

الطبعة:  -ط: دار الكتب العلمية  –ت: حممد باسل  هر( 751املعروف بالسمني احللبي )املتوىف: 

 م 1991 -هر  1417األوىل، 
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أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسرني  -عمدة القاري رشح صحيح البخاري  .42

 بريوت -النارش: دار إحياء الرتاث العريب -هر( 555الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى )املتوىف: 

النرارش : املجلرس  -ع  بن أيب ع  بن حممد بن سامل اآلمدي-علم الكالم غاية املرام يف  .43

 حتقيق : حسن حممود عبد اللطيف -1391القاهرة ،  -األعىل للشئون اإلسالمية 

نظام الدين احلسن برن حممرد برن حسرني -غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري .44

هر دار  1411 -الطبعة: األوىل  -يا عمريات هر( ت: الشيخ زكر552القمي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت . –الكتب العلميه 

 -ألمحد بن ع  بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي  -برشح صحيح البخاري فتح الباري  .45

 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي - 1379بريوت،  -النارش: دار املعرفة 

 هر دار ابن اجلوزي1423الطبعة: الثانية،  -ساعد الطيارد م –فصول يف أصول التفسري  .41

ملجد الدين أبرو طراهر حممرد برن يعقروب الفريوزآبرادى )املتروىف:  -القاموس املحيط  .47

 -بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس  -هر( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة 517

 م  2225 -هر  1421طبعة: الثامنة، لبنان ال –النارش: مؤسسة الرسالة للطباعة ، بريوت 

أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي  -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  .45

 هر 1427 -بريوت  –دار الكتاب العريب  -هر( الطبعة: الثالثة 535جار اهلل )املتوىف: 

ادل احلنب  أبو حفص رساج الدين عمر بن ع  بن ع -اللباب يف علوم الكتاب البن عادل  .49

الطبعرة: األوىل،  -هر( ت: عادل أمحد عبد املوجود وعر  حممرد معروض 775النعامين )املتوىف: 

 بريوت / لبنان -م: دار الكتب العلمية 1995-هر  1419

ملحمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظرور األنصراري -لسان العرب .52

 بريوت ، –هر  : دار صادر  1414 -الثالثة الطبعة:  -هر( 711اإلفريقى )املتوىف: 

الطبعة: اخلامسة  -النارش: عامل الكتب  -دكتور متام حسان  -اللغة العربية معناها ومبناها .51

 م2221-هر1427
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نرش يف العدد الثاين  -للباحث -ما ال يسع املفرس إغفاله وتركه من ضوابط وأسس التفسري .52

 م . 2219بية للبنات بكفر الشيخ من جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعر

دار  -الطبعة الرابعرة  -مباحث يف التفسري املوضوعي لألستاذ الدكتور مصطفى مسلم  .53

 م2225 -هر 1421القلم 

 هر  1417الطبعة العارشة  –للشيخ مناع القطان ط: مكتبة وهبة  -مباحث يف علوم القرآن  .54

عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن  أبو حممد -املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  .55

الطبعرة:  -هر( ت: عبد السالم عبد الشايف حممرد 542متام بن عطية األندليس املحاريب )املتوىف: 

 بريوت -هر دار الكتب العلمية  1422 -األوىل 

النارش : جامعة اإلمام  -ملحمد بن عمر بن احلسني الرازي  -املحصول يف علم األصول  .51

 حتقيق : طه جابر فياض العلواين. 1422الطبعة األوىل ،  -الرياض –اإلسالمية  حممد بن سعود

تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن -خمترص التحرير رشح الكوكب املنري .57

 -املحقق: حممد الزحي  ونزيه محاد-هر( 972ع  الفتوحي املعروف بابن النجار احلنب  )املتوىف: 

 مر 1997 -هر 1415الطبعة الثانية  -كتبة العبيكان النارش: م

حتقيق: حممد بن -أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس - -املستصفى من علم األصول .55

 م1997هر/1417األوىل، -النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان  -سليامن األشقر

سني بن مسعود البغوي )املتوىف: ملحيي السنة، أبو حممد احل -معامل التنزيل يف تفسري القرآن  .59

الطبعة: الرابعة،  -سليامن مسلم احلرش  -عثامن مجعة ضمريية  -هر( ت: حممد عبد اهلل النمر 512

 م دار طيبة للنرش والتوزيع 1997 -هر  1417

)إبراهيم مصطفى / أمحد الزيات / حامد -جممع اللغة العربية بالقاهرة -املعجم الوسيط  .12

 د النجار( النارش: دار الدعوةعبد القادر / حمم

مجال الدين عبداهلل بن يوسرف برن أمحرد برن هشرام -مغني اللبيب عن كتب األعاريب .11

 هر 1415دار الكتب العلمية بريوت  –هر ( الطبعة األوىل 711األنصاري )املتوىف 
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أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمري -مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري .12

دار إحياء الرتاث  1422 -هر(  الطبعة: الثالثة 121الرازي امللقب بفخر الدين الرازي  )املتوىف: 

 بريوت . –العريب 

 -املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  .13

ْرقاين )املتوىف: -مناهل العرفان يف علوم القرآن ) .14 النارش: -هر(1317حممد عبد العظيم الزه

 الطبعة: الثالثة -رشكاهمطبعة عيسى البايب احللبي و

دار النرشر: -ْاعبد الكريم بن ع  بن حممد النملرة  -املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  .15

 م 1999 -هر  1422الطبعة األوىل:  -الرياض  -مكتبة الرشد

لعالء الدين شمس النظرر أبرو بكرر حممرد برن أمحرد  -ميزان األصول يف نتائج العقول .11

هر( حققه وعلق عليه وينرشه ألول مرة: الدكتور حممد زكي عبد الرب،  539السمرقندي )املتوىف: 

الطبعرة: األوىل،  -جامعة قطر، النارش: مطابع الدوحرة احلديثرة، قطرر  -األستاذ بكلية الرشيعة 

 م 1954 -هر  1424

اعتنرى بره وخررج  –د. حممرد عبرد اهلل دراز  -النبأ العظيم نظررات جديردة يف القررآن  .17

 هر .  1421الطبعة الثانية  –ميد الدخاخني طبعة دار طيبة للطبع والنرش :عبد احلأحاديثه

نرش يف املجلد الثاين ملجلة كلية اآلداب جامعة دمياط - 45نظرات يف علم املناسبات ص: .15

  2212. العدد الثاين يوليو 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن ع   -نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  للبقاعي  .19

 هر( ط: دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة .555بن أيب بكر البقاعي )املتوىف: 

النارش: دار -األستاذ الدكتور حممد مصطفى الزحي -الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي  .72

 م 2221 -هر  1427الطبعة: الثانية،  -سوريا –اخلري للطباعة ، دمشق 


